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Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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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 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
(111) Reg.nr.: 225043 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200109865 
(220) Inndato: 2001.08.14 
(300) Søknadsprioritet 2001.02.14 US 76/210144 

2001.02.14 US 76/210514 
2001.02.14 US 76/210515 

(540) Gjengivelse av merket: 

MILLENNIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLENNIUM 

(730) Innehaver: 
 Millennium Pharmaceuticals Inc , 75 Sidney Street, 

MA02139 CAMBRIDGE, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Diagnostisk analyse- og testesett for klinisk, 

medisinsk og kjemisk bruk og for bruk i laboratorier for 
å diagnostisere, angi utsikt for, forutsi eller behandle 
sykdommer og for å skaffe geonomiske og proteomiske 
profiler til bruk i valg av terapi; analyse- og testesett for 
evaluering av virkeevne av behandlinger og 
behandlingsprosesser; prognosetestesett for 
identifisering av arvelige risikofaktorer; diagnostiske 
preparater, nemlig preparater av ekstrakter, assays, 
nukleinsyre, proteiner, polypeptider og antistoffer og 
molekylære matriser av biologisk materiale for klinisk 
eller medisinsk laboratoriumsbruk. 
5 Reseptbelagte farmasøytiske preparater for 
bruk i diagnostisering eller behandling av menneskelige 
sykdommer, nemlig kretsløpsykdommer, 
åndedrettsykdommer,endokrine sykdommer, 
nervesykdommer, kardiovaskulære sykdommer, 
ernæringssykdommer, onkologiske sykdommer, 
sykdommer forårsaket av antistoffer eller 
immunrelaterte sykdommer, lungesykdommer, muskel- 
og skjelettsykdommer, lymfesykdommer, 
gastrointestinale sykdommer, knokkelfølsomhet, 
virussykdommer, urinveissykdommer, nyresykdommer, 
infeksjonssykdommer, stoffskifte- eller 
sentralnervesykdommer, unntatt smertestillende midler; 
diagnostisk analyse- og testesett for klinisk, medisinsk 
og kjemisk bruk og for bruk i laboratorier for å 
diagnostisere, angi utsikt for, forutsi eller behandle 
sykdommer og for å skaffe geonomiske og proteomiske 
profiler til bruk i valg av terapi; analyse- og testesett for 
evaluering av virkeevne av behandlinger og 
behandlingsprosesser; prognosetestesett for 
identifisering av arvelige risikofaktorer; diagnostiske 
preparater, nemlig preparater av ekstrakter, assays, 
nukleinsyre, proteiner, polypeptider og antistoffer og 

 

 molekylære matriser av biologisk materiale for klinisk 
eller medisinsk laboratoriumsbruk. 
42 Forskningstjenester, nemlig forskning, 
utvikling, validering, testing, dataanalyse og 
produktutviklingstjenester på det biomedisinske-, 
geometiske-, farmakogenometiske-, diagnostiske- og 
det bioteknologiske området samt på området for 
utforming av kliniske forsøk; forskning, utvikling, 
validering, testing, dataanalyse og produktutvikling for 
andre på det biomedisinske-, geometiske-, 
farmakogenometiske-, diagnostiske- og det 
bioteknologiske området samt på området for utforming 
av kliniske forsøk; computertjenester, nemlig 
fremskaffelse av tilgang til databaser med 
naturvitenskapelig informasjon via globale, nasjonale 
og lokale datanettverk på områdene 
farmakogenomatikk, diagnostikk og bioteknologi samt 
på området for utforming av kliniske forsøk; 
computerkonsultasjonstjenster, nemlig fremskaffelse av 
tilgang til databaser med naturvitenskapelig informasjon 
til andre via globale, nasjonale og lokale datanettverk 
på områdene farmakogenomatikk, diagnostikk og 
bioteknologi samt på området for utforming av kliniske 
forsøk. 
44 Medisinske og diagnostiske tjenester, nemlig 
diagnostisering, forebygging og forutsigelse av 
sykdommer, identifisering av arvelige risikofaktorer, 
diagnostisk testing, prognosetesting, gen- og 
proteintesting, identifisering av fysiologiske 
karakteristikka, etablering av individuelle 
sykdomspreventive programmer, etablering av 
sykdomsbehandling basert på gen- og 
proteinekspresjon og /eller aktivitet, evaluering av 
kliniske forsøksforløp, medikamentovervåkning og 
computerbasert oppfølging av en pasients 
helseprosess. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225044 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311380 
(220) Inndato: 2003.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOREST LABORATORIES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOREST LABORATORIES 

(730) Innehaver: 
 Forest Laboratories Inc , 909 Third Avenue, NY10022-4371 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; 
farmasøytiske preparater og helsepleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225045 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200306282 
(220) Inndato: 2003.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROADNET EE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROADNET EE 

(730) Innehaver: 
 United Parcel Service of America Inc , 55 Glenlake 

Parkway, NE, GA30328 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, datamaskinvare og 

programvare; dataperiferiutstyr. 
35 Konsulenttjenester innen området for veisøk, 
kjøreruter og tidsplanlegging  for kjøretøy og andre 
transportmiddel. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225046 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200306280 
(220) Inndato: 2003.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROADNET INFORMATION CENTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROADNET INFORMATION CENTER 

(730) Innehaver: 
 United Parcel Service of America Inc , 55 Glenlake 

Parkway, NE, GA30328 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, datamaskinvare og 

programvare; dataperiferiutstyr. 
35 Konsulenttjenester innen området for veisøk, 
kjøreruter og tidsplanlegging  for kjøretøy og andre 
transportmiddel. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225047 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200306283 
(220) Inndato: 2003.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EROADNET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EROADNET 

(730) Innehaver: 
 United Parcel Service of America Inc , 55 Glenlake 

Parkway, NE, GA30328 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, datamaskinvare og 

programvare; dataperiferiutstyr. 
35 Konsulenttjenester innen området for veisøk, 
kjøreruter og tidsplanlegging  for kjøretøy og andre 
transportmiddel. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225048 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200312091 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nutropin Aq 

(730) Innehaver: 
 Genentech Inc , 1 DNA Way, CA94080-4990 SOUTH SAN 

FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater, nemlig 

veksthormoner; farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr 
og innsekter; fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225049 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200307725 
(220) Inndato: 2003.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Min lille prins 

(730) Innehaver: 
 AS Th Marthinsen Sølvvarefabrikk , Postboks 2114, 3103 

Tønsberg, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Spisebestikk; sølvtøy 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 225050 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200204424 
(220) Inndato: 2002.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEW ENERGY 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadvn 2, 7005 Trondheim, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Sjokolade. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225051 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311528 
(220) Inndato: 2003.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANGEMIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANGEMIN 

(730) Innehaver: 
 Schering AG , ZV/ Corporate Trademark Center, D-13342 

Berlin, DE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater, nemlig hormonelle 

preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225052 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200308935 
(220) Inndato: 2003.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNØKVIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNØKVIT 

(730) Innehaver: 
 Skånalister Gårdsysteri AS , 7898 Limingen, NO 

(740) Fullmektig: 
 Legalconsult Advokat v/Elling Andrè Lillefuhr , Abelsgate 5, 

7030 Trondheim, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Melk og melkeprodukter 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225053 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311908 
(220) Inndato: 2003.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IPRISK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IPRISK 

(730) Innehaver: 
 IPRES Norway AS , Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer og computer software; 
magnetiske databærere. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; faglige 
konsultasjoner og ekspertise vedrørende geologi, 
geofysikk, reservoarteknikk, produksjonsteknikk; 
prosjektadministrasjon vedrørende olje- og gassleting og 
olje- og gassproduksjon; EDB programmering; utvikling, 
design, oppdatering og vedlikehold av computer software 
og dataprogrammer; utvikling, design, oppdatering og 
vedlikehold av databaser; ingeniørvirksomhet; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretning.) 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225054 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311909 
(220) Inndato: 2003.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEL SPORT 

(730) Innehaver: 
 Helsport AS , Postboks 25, 7221 MELHUS, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; ryggsekker; paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
20 Soveposer til camping; poseovertrekk til 
soveposer 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225055 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311907 
(220) Inndato: 2003.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHIPSAWAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHIPSAWAY 

(730) Innehaver: 
 ChipsAway International Ltd , Chipsaway House, Arthur 

Drive, Hoo Farm Estate, Kidderminister DY11 7RA, GB 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Maling, fernisser lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet 
og vedlikehold av kjøretøy; servicestasjon for kjøretøy; 
polering av kjøretøy; lakkering av kjøretøy; fernissering av 
kjøretøy. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225056 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311616 
(220) Inndato: 2003.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Stabburet AS , Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre 
ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225057 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200210817 
(220) Inndato: 2002.11.14 
(300) Søknadsprioritet 2002.07.24 KR 2002-0033846 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERPRO 

(730) Innehaver: 
 LG Life Sciences Ltd , LG Twin Tower, East Tower, 20 

Yoido-dong, Youngdungpo-ku, 150-010 SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater for behandling av 
forskjellige typer av kreft, nemlig leukemisk 
retikuloendoteliose, Kaposi's sarkom, multippelt myelom, 
kronisk myelogen leukemi og malignt melanom; 
farmasøytiske preparater for regulering av immunsystemet; 
farmasøytiske preparater for behandling av hepatitt (kronisk 
hepatitt B, kronisk hepatitt C). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225058 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311335 
(220) Inndato: 2003.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORELL 

(730) Innehaver: 
 Olav Karsten Pettersen, Granvegen 14, 6445 

Malmefjorden, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær, skinn. 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 
25 Klær. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225059 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311316 
(220) Inndato: 2003.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STROKES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STROKES 

(730) Innehaver: 
 ScanForum AS , Postboks 4698 Sofienberg, 0506 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjonstjenester, SMS tjenester, 
tjenester for internett og web. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225060 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200310673 
(220) Inndato: 2003.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLYDO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLYDO 

(730) Innehaver: 
 J & P Coats Ltd , 155 St Vincent Street,  GLASGOW, GB 

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Garn og tråd for tekstile formål. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225061 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311311 
(220) Inndato: 2003.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIGITALOFFICE BOOKING 

(730) Innehaver: 
 Digital Office AS , Granåsen 72 A, 1362 Hosle, NO 

(740) Fullmektig: 
 Simonsen Føyen Advokatfirma DA v/Anders Lenborg , 

Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinprogramvare. 
35 Salg av datamaskinprogramvare. 
42 Utvikling, drift og vedlikehold av 
datamaskinprogrammer, support, levering av tilgang til 
dataprogrammer, utleie av dataprogrammer, utleie av 
serverkapasitet for data på et globalt computer nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225062 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311310 
(220) Inndato: 2003.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIGITALOFFICE 

(730) Innehaver: 
 Digital Office AS , Granåsen 72 A, 1362 Hosle, NO 

(740) Fullmektig: 
 Simonsen Føyen Advokatfirma DA v/Anders Lenborg , 

Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinprogramvare. 
35 Salg av datamaskinprogramvare. 
42 Utvikling, drift og vedlikehold av 
datamaskinprogrammer, support, levering av tilgang til 
dataprogrammer, utleie av dataprogrammer, utleie av 
serverkapasitet for data på et globalt computer nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225063 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200307737 
(220) Inndato: 2003.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHRISTIANIA BESTIKK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHRISTIANIA BESTIKK 

(730) Innehaver: 
 CG Holding AS , Postboks 50 Bryn, 0611 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer; eggdelere (ikke 
elektrisk), forskjærkniver, grønnsakkniver, hakkekniver, 
lommekniver, ostehøvler, osteskjærere, pennekniver, 
pizzakniver og pizzakuttere (ikke elektrisk), sliperedskaper 
for knivblad, sølvtøy (kniver, gafler og skjeer), østerskniver 
og åpnere. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; asjetter, fat og tallerkener av edelmetall, beholdere 
for husholdning eller kjøkken av edelmetall, bordoppsatser 
av edelmetall, eggbeger av edelmetall, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper av edelmetall, kaffekanner av edelmetall 
(ikke elektriske), kaffeserviser av edelmetall, nøtteknekkere 
av edelmetall, olje- og eddikoppsatser av edelmetall, 
pepperbøsser av edelmetall, plettvarer (edelmetall), saltkar 
av edelmetall, serviser av edelmetall, sukkerskåler av 
edelmetall, teegg og tesiler av edelmetall. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
glassvarer, porselen og keramikk; asjetter, fat og 
tallerkener, ikke av edelmetall; bestikkog spisekurver for 
piknik, blandeskjeer (kjøkkenredskap), bordoppsatser og 
bordservicer (ikke av edelmetall), brett for husbruk (ikke av 
edelmetall), cocktailvispere, drikkebeholdere, drikkeglass 
og drikkehorn, eggbeger (ikke av edelmetall), flaskeåpnere, 
holdere for menykort, hvitløkpresser, isbøtter og spann, 
kaffekanner av uedelt metall (ikke elektriske), kakespader, 
kandelabre (ikke av edelmetall), karafler, knivstativer for 
bord, korketrekkere, kryddersett, nøtteknekkere (ikke av 
edelmetall), olje- og eddikoppsatser (ikke av edelmetall), 
osteklokker, peppØbøsser (ikke av edelmetall), 
pepperkverner (hånddrevne), saltkar (ikke av edelmetall), 
serviettringer (ikke av edelmetall), serviser (ikke av 
edelmetall), sukkerskåler (ikke av edelmetall), suppeøser 
for kjøkkenbruk, teegg og tesiler (ikke av edelmetall), 
ølkrus. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225064 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200303204 
(220) Inndato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

360° 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 360° 

(730) Innehaver: 
 360 Grader Produktdesign AS , Rosenkrantzgate 22, 0160 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 
5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Markedsstudier og markedsundersøkelser; 

bistand ved og rådgivning for forretningsledelse; 
organisering av messer. 
42 Design, nemlig industrielt-, emballasjedesign; 
formgivning, nemlig industriell-, emballasjeformgivning; 
forskning og utvikling av nye produkter; faglige 
konsultasjoner; prosjektstudier (tekniske); industriell 
rådgivning; prosjektvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225065 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200303205 
(220) Inndato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

360 GRADER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 360 GRADER 

(730) Innehaver: 
 360 Grader Produktdesign AS , Rosenkrantzgate 22, 0160 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 
5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Markedsstudier og markedsundersøkelser; 

bistand ved og rådgivning for forretningsledelse; 
organisering av messer 
42 Design, nemlig industrielt- og emballasjedesign; 
formgivning, nemlig industriell- og emballasjeformgivning; 
forskning og utvikling av nye produkter; faglige 
konsultasjoner; prosjektstudier (tekniske); industriell 
rådgivning; prosjektvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225067 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200308295 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENEVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENEVA 

(730) Innehaver: 
 Advent Technology Inc , 301 Brannan Street, 6th floor, 

CA94107 SAN FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare, computer software relatert til 

finans-, finansielle-,  og/eller investerings- applikasjoner, 
finansiell software for  mikrodatamaskiner, programvare for 
administrajon og management  av finansiell portefølje, 
programvare for bokføring og rapportering av  finansiell 
portefølje, programvare for bruk innenfor finansiell  
administrasjon og management, sporing av og oppfølging i 
forhold til  investeringer, portefølje analyse; portefølje 
administrasjon,  investeringsrapportering, måling av 
innvesteringsytelser og -resultater,  sporing av trading og 
finansielle instrument for sporing av trading,  
sammenslåing,  konsolidering, og avstemming av konti, 
saint fox  bokføring; vitenskaplige, nautiske, geodetiske, 
elektriske,  fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter  saint apparater og instrumenter 
til veiaing, måling, signalerirg,  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, 
databehandligsutstyr og  datamaskiner; 
brannslukningsapparater; innregistrerte  dataprogrammer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre  klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker  og papirvarer; 
klebemdler for papirvarer og for husholdningsbruk;  artikler 
til bruk ;for kunstnere; penasler; skrivemaskiner og  
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og  
undervisningsmateriell (:ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt  i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
42 Profesjonell, teknisk og konsultasjonstjenester i 
relasjon til  datamaskiner, computer hardware, data 
servere, data programvare,  elektroniske planleggere, 
Personlig Digital Assistenter (fDA'er),  Connected 
Information Devices (CIA'er), tilkoblet, trådløs og mobil  
kommunikasjon, sykronisering, assistanse ved tilkobling og  
datautveksling mellom tillkoblet og trådløst utstyr; stemme, 
data,bilde og tilkoblet og trådløs kommunikasjon; help desk 
og programvare support tjenester; individuell tilpasning og 
utvikling av computer hardware og dataprogramvarer for 
bruk i forbindelse med datamaskiner, elektroniske 
planleggere, personsøkere, mobiltelefoner, Personlig 
Digital Assistenter (PDA'er) og Comected Infotion Devices 
(CID' er); design og utvikling av data programvare, 
datasystemer og datanettverk; EDØ-programmering; 
tjenester relatert til profesjonell og teknisk assistanse, 
konsultasjons og rådgivningstjenester relatert til 
datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, Internett, 
World Wide Web (WWW), intranett og datanettverk; 
lisensiering og utleie av data programvare, vedlikehold, 
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oppdatering og support tjenester for datanettverk og data 
programvare; utleie av tilgangstid for computer databaser; 
individuell tilpasning og utvikuing av dataprogramvare, 
datasystemer og datanettverk for andre; vitenskapelige og 
tekologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225068 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200308296 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADVENT GENEVA 

(730) Innehaver: 
 Advent Technology Inc , 301 Brannan Street, 6th floor, 

CA94107 SAN FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare, computer software relatert til 

finans-, finansielle-,  og/eller investerings- applikasjoner, 
finansiell software for  mikrodatamaskiner, programvare for 
administrajon og management  av finansiell portefølje, 
programvare for bokføring og rapportering av  finansiell 
portefølje, programvare for bruk innenfor finansiell  
administrasjon og management, sporing av og oppfølging i 
forhold til  investeringer, portefølje analyse; portefølje 
administrasjon,  investeringsrapportering, måling av 
innvesteringsytelser og -resultater,  sporing av trading og 
finansielle instrument for sporing av trading,  
sammenslåing,  konsolidering, og avstemming av konti, 
saint fox  bokføring; vitenskaplige, nautiske, geodetiske, 
elektriske,  fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter  saint apparater og instrumenter 
til veiaing, måling, signalerirg,  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, 
databehandligsutstyr og  datamaskiner; 
brannslukningsapparater; innregistrerte  dataprogrammer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre  klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker  og papirvarer; 
klebemdler for papirvarer og for husholdningsbruk;  artikler 
til bruk ;for kunstnere; penasler; skrivemaskiner og  
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og  
undervisningsmateriell (:ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt  i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
42 Profesjonell, teknisk og konsultasjonstjenester i 
relasjon til  datamaskiner, computer hardware, data 
servere, data programvare,  elektroniske planleggere, 
Personlig Digital Assistenter (fDA'er),  Connected 
Information Devices (CIA'er), tilkoblet, trådløs og mobil  
kommunikasjon, sykronisering, assistanse ved tilkobling og  
datautveksling mellom tillkoblet og trådløst utstyr; stemme, 
data,bilde og tilkoblet og trådløs kommunikasjon; help desk 
og programvare support tjenester; individuell tilpasning og 
utvikling av computer hardware og dataprogramvarer for 
bruk i forbindelse med datamaskiner, elektroniske 
planleggere, personsøkere, mobiltelefoner, Personlig 
Digital Assistenter (PDA'er) og Comected Infotion Devices 
(CID' er); design og utvikling av data programvare, 
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datasystemer og datanettverk; EDØ-programmering; 
tjenester relatert til profesjonell og teknisk assistanse, 
konsultasjons og rådgivningstjenester relatert til 
datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, Internett, 
World Wide Web (WWW), intranett og datanettverk; 
lisensiering og utleie av data programvare, vedlikehold, 
oppdatering og support tjenester for datanettverk og data 
programvare; utleie av tilgangstid for computer databaser; 
individuell tilpasning og utvikuing av dataprogramvare, 
datasystemer og datanettverk for andre; vitenskapelige og 
tekologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; juridiske tjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225069 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311603 
(220) Inndato: 2003.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABILIFY FLOWTAB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABILIFY FLOWTAB 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Antipsykotiske farmasøytiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225070 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311621 
(220) Inndato: 2003.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 A Evensen Pels & Mote AS , Olav Tryggvasonsgt 2, 7011 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, hodeplagg og fottøy; pelser, pelskraver og 
hansker 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225071 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311622 
(220) Inndato: 2003.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 boys:only 

(730) Innehaver: 
 International Trend v/Rune Ommedal , Postboks 29, 4311 

Hommersåk, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

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

28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasse. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; essenser, 
preparater, saft og sirup for tilberedelse, og fremstilling av 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225072 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311629 
(220) Inndato: 2003.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELLINGHAM FOUNDERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELLINGHAM FOUNDERS 

(730) Innehaver: 
 DGB ( Proprietary) Ltd , 724 16th Road, Randjespark,  

MIDRAND, GAUTENG, ZA 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225073 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200310450 
(220) Inndato: 2003.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIG-INS! 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIG-INS! 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods AS , Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpure 
og tomatjuice; potetløv og snacksprodukter basert på 
poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete, saltede, 
krydrete og smakstilsatte nøtter. 
30 Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt drikker 
laget derav, sukker og søtningsmidler (naturlige), mel og 
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre 
deigprodukter, pizza, piroger etter russisk oppskrift, paier, 
brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer inkludert 
sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen 
yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser 
(krydderier), krydder, snacksprodukter i form av popcorn og 
sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, 
ris, bygg, rug eller bakverk og konditorvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225074 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311632 
(220) Inndato: 2003.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PrediChem 

(730) Innehaver: 
 ChemCon AS , Postboks 1289 Pirsenteret, 7462 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 og dataprogramvare. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; konsultasjons-og 
rådgivningstjenester i tilknytning til dataprogrammer og 
datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225075 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311574 
(220) Inndato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KYPHX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KYPHX 

(730) Innehaver: 
 Kyphon Inc , 1221 Crossman Avenue, CA 94089 

SUNNYVALE, CALIFORNIA, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske og kirurgiske instrumenter, nemlig 

ballongkatetere, borer, verktøy for fylling av tomrom og 
bein; kirurgiske tilgangsinnretninger, nemlig nåler, kanyler 
og trokarar. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225076 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311821 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 fast ESP 

(730) Innehaver: 
 Fast Search & Transfer ASA , Postboks 1872 Vika, 0667 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og 
undervisning; apparater til opptak, overføring og gjen-
givelse av lyd eller bilder; magnetiske og optiske data-
bærere, CD- ROM, CD-plater (audio-video); salgs-
automater og mekanismer for myntstyrte apparater; regne-
maskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner: 
periferiutstyr for datamaskiner; innregistrerte data-
programmer, software. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB- 
programmering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av 
dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225077 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311822 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 fast SDA 

(730) Innehaver: 
 Fast Search & Transfer ASA , Postboks 1872 Vika, 0667 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og 
undervisning; apparater til opptak, overføring og gjen-
givelse av lyd eller bilder; magnetiske og optiske data-
bærere, CD- ROM, CD-plater (audio-video); salgs-
automater og mekanismer for myntstyrte apparater; regne-
maskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner: 
periferiutstyr for datamaskiner; innregistrerte data-
programmer, software. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB- 
programmering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av 
dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225079 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311824 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 fast VISUAL NAVIGATION 

(730) Innehaver: 
 Fast Search & Transfer ASA , Postboks 1872 Vika, 0667 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og 
undervisning; apparater til opptak, overføring og gjen-
givelse av lyd eller bilder; magnetiske og optiske data-
bærere, CD- ROM, CD-plater (audio-video); salgs-
automater og mekanismer for myntstyrte apparater; regne-
maskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner: 
periferiutstyr for datamaskiner; innregistrerte data-
programmer, software. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB- 
programmering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av 
dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225080 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311825 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 fast - NOW YOU KNOW 

(730) Innehaver: 
 Fast Search & Transfer ASA , Postboks 1872 Vika, 0667 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og 
undervisning; apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske og optiske 
databærere, CD- ROM, CD-plater (audio-video); 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner: 
periferiutstyr for datamaskiner; innregistrerte 
dataprogrammer, software. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB- 
programmering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av 
dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225081 
(151) Reg.dato.: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200311826 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 fast - SHAPE THE FUTURE 

(730) Innehaver: 
 Fast Search & Transfer ASA , Postboks 1872 Vika, 0667 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og 
undervisning; apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske og optiske 
databærere, CD-ROM, CD-plater (audio-video), 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
periferiutstyr for datamaskiner; innregistrerte 
dataprogrammer, software. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av 
dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225082 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311828 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.24 GB 003241676 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEUTRA-ACTIV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEUTRA-ACTIV 

(730) Innehaver: 
 SSL Products Ltd , 35 New Bridge Street, London EC4V 

6BW, England, GB 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Deodoranter og antitranspirasjonsmidler til 

personlig bruk; talkumpudder; parfymevarer; parfymer; 
kosmetikk; eteriske oljer; kosmetiske kremer; pudder, 
lotions, melk og oljer for pleie og rensing av føttene. 
5 Sanitære preparater til bruk på føttene; 
farmasøytiske kremer, pudder, lotions, melk, gelé, oljer og 
salver for pleie og rensing av føttene; plaster, 
forbindingsstoffer; medisinske puter og medisinske 
hælfester; desinfeksjonsmidler. 
25 Innleggssåler og innlegg for fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225083 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311854 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Smart OPTIKK SYNLIG FORSKJELL 

(730) Innehaver: 
 Exacta AS , Dyrmyrgata 4, 3611 Kongsberg, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Optiker virksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225084 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311856 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VK 

(730) Innehaver: 
 Yamaha Hatsudoki KK , 2500 Shingai, 438-8501 IWATA-

SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøy til bruk på snø og strukturelle deler 

dertil. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225086 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311857 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NANOGAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NANOGAM 

(730) Innehaver: 
 Finnish Red Cross Blood Transfusion Service , Kivihaantie 

7, 00310 HELSINKI, FI 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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. 
 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225087 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311858 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SISONIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SISONIC 

(730) Innehaver: 
 Knowles Electronics LLC , 1151 Maplewood Drive, IL60143 

ITASCA, US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektromekaniske sensorer for bruk på 

automotive, industrielle, medisinske, telekommunikasjons 
og computer områder; mikrofoner, transdusere og 
mottakere; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; bruker 
og instruksjons manualer fremskaffet i elektronisk form. 
16 Trykksaker; kataloger, brosjyrer og pamfletter, 
tidsskrifter og magasiner; bruker og instruksjonsmanualer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225088 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311859 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAX FACTOR SILK GLOSS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAX FACTOR SILK GLOSS 

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, parfymevarer, kosmetikk, eteriske oljer, 

shampo, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse 
av hud, hodebunn og hår. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225089 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311396 
(220) Inndato: 2003.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Stål Fix 

(730) Innehaver: 
 Ruska AS , Postboks 239, 1851 MYSEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt 

til sliping og pleie og pussing. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 225090 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311400 
(220) Inndato: 2003.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRITERION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRITERION 

(730) Innehaver: 
 HSI Service Corp , 220 Continental Drive - Suite 115, 

Newark, DE 19713, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Gas for medisinsk, dental og veterinær bruk. 
10 Hansker for medisinsk, dental og veterinær bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 



 registrerte varemerker 2004.12.20 - 52/04

 

20 
 

(111) Reg.nr.: 225091 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200309965 
(220) Inndato: 2003.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCEANS OF NUTRITION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OCEANS OF NUTRITION 

(730) Innehaver: 
 TINE Biomarin AS , Postboks 9051 Grønland, 0133 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fettsyrer. 
5 Peptider som ingrediens i dietetiske 
næringsmidler for medisinsk bruk, DNA til medisinsk bruk, 
bakteriepreparater for medisinsk og veterinær bruk, olje av 
torskelever, tran, gelatin for medisinsk bruk, fett for 
medisinsk bruk, oljer for medisinsk bruk, pepton for 
farmasøytisk bruk, ernæringssubstanser for 
mikroorganismer, dietetiske næringsmidler for medisinsk 
bruk, næringsmidler for babyer, dietetiske drikker for 
medisinsk bruk, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
aminosyrer for medisinske formål, aminosyrer for 
veterinære formål, fiskemel for farmasøytiske formål, 
nærende tilsetninger for medisinske formål. 
29 Kjøtt og kjøttprodukter, fiskekonsentrater, 
fiskebuljonger, gelatin for bruk i næringsmidler, spiselige 
fettstoffer, preparater for tilberedelse av buljonger, rapsolje 
(næringsmiddel), rapsolje (spiselig), melk, fiskefileter, fisk 
(ikke levende), fiskeprodukter, fettholdige blandinger for 
brødskiver, fiskelim for næringsmidler, drikker av melk eller 
hovedsakelig av melk, myse (valle), proteiner 
(næringsmidler for mennesker), laks (fersk og preparert), 
kasein for bruk i næringsmidler, lever, fiskemat, konservert 
fisk, fiskehermetikk, fiskemel som menneskeføde. 
30 Sauser, midler for stabilisering av fløteskum, 
tykningsmidler for koking av næringsmidler, bindemidler for 
pølser, bindemidler for spiseis, pulver for spiseis. 
 
 
31 Næringsmidler for dyr, ernæringstilsetning for dyr 
(styrkende), dyrefor, fiskerogn, ernæringsblandinger for dyr, 
næringsmidler for kjæledyr, drikker for kjæledyr. 
 
 
32 Fruktsaft og fruktjuice, drikker på basis av myse 
eller valle (kjernemelk), preparater for fremstilling av 
drikker, mineralvann (drikker), preparater for fremstilling av 
mineralvann, drikkevann (drikker), tabletter for 
kullsyreholdige drikker, pulver for kullsyreholdige drikker. 
35 Import- og eksportagenturer, bistand ved 
forretningsledelse, konsultasjon for bedrifts- og 
forretningsledelse, bistand for ledelse av handels- eller 
industri bedrifter, konsulentbistand i forretningssaker, 
markedsundersøkelser, markedsstudier, faglige 
konsultasjoner om forretninger, salgsfremmende tjenester 
(for tredjemann), prokura (handel på andres vegne). 
42 Kjemisk forskning, lisensiering av immateriell 
eiendomsrett, forskning og utvikling av nye produkter (for 
tredjemann). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225092 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311934 
(220) Inndato: 2003.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Terje Hansen AS , Postboks 29, 2016 Frogner, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer; stive rør for bygnings- og 

anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable 
hus; monumenter. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, asfaltering. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225093 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200312065 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KJ-MA SYSTEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KJ-MA SYSTEM 

(730) Innehaver: 
 Scancast Holding AB , Box 400, S-134 29 Gustavsberg, SE

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Rør og rørkoblinger av metall. 

17 Fleksible rør og rørkoblinger. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225094 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200312068 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLEN CARLOU 

(730) Innehaver: 
 Glen Carlou Vineyards (Pty) Ltd , Simondium Road, 7625 

Klapmuts, ZA 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225095 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200312110 
(220) Inndato: 2003.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XTRAVAGANZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XTRAVAGANZA 

(730) Innehaver: 
 Bench Marketing i Västerås AB , Kopparbergsvägen 16, S-

722 13 Västerås, SE 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farrmasøytiske preparater, dietetiske stoffer for 

medisinsk bruk, næringsmiddeltilskudd, vitaminpreparater, 
næringsmiddelpreparater for medisinske formål, mineralske 
næringsmiddeltilskudd, vektreduksjonspreparater. 
41 Undervisning, utdannelse, undervisning og 
utdannelse i vektreduksjon, undervisning og utdannelse i 
helsestell. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225096 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200312115 
(220) Inndato: 2003.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Den blinde Ku 

(730) Innehaver: 
 Inger Skjervold Rosenfeld, Solheim, 1430 ÅS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
ostehøvler, knivsmedvarer, gafler og skjeer. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter; oster. 
35 Salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, meieriprodukter, oster, ostehøvler, 
serveringsbrett. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225097 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200312067 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 smart 

(730) Innehaver: 
 Unil AS , Postboks 72 Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Dyrefor 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225098 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311120 
(220) Inndato: 2003.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 1927 H.POULSEN & CO.S ORIGINAL BITTER RECEPT 

RAADHUSGADEN NO.6 Bitter fra et stort antall urter og 
krydder. Serveres ublandet og avkjølt. ORIGINAL NORSK 
BITTER DRAM 

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

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225099 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311399 
(220) Inndato: 2003.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XPAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XPAK 

(730) Innehaver: 
 Libro Gruppen AB , Box 221, S-421 23 Västra Frölunda, SE

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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, spesielt 
vesker, sportsvesker, håndvesker, kofferter og ryggsekker. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225100 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200310683 
(220) Inndato: 2003.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REN Renovasjonsetaten Sammen gjør vi Oslos viktigste 

jobb! 
(730) Innehaver: 

 Oslo Kommune Renovasjonsetaten , Gjerdrumsvei 10 B, 
0404 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Kommunikasjonshuset Renommé AS , Postboks 137 

Økern, 0509 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transport og lagring av avfall. 
40 Avfallsbehandling, avfalldestruksjon, 
avfallsforbrenning og avfallssortering. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225101 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311148 
(220) Inndato: 2003.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 mpm multiphase meters as 

(730) Innehaver: 
 Multi Phase Meters AS , Postboks 279, 4066 

STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Måleapparater og- instrumenter, flerfasemålere, 
herunder flerfasemålere for oljeindustrien for å måle 
mengder av olje, vann og gass som blir produsert, og/eller 
strømmer i rør. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225102 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311562 
(220) Inndato: 2003.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GARDASIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GARDASIL 

(730) Innehaver: 
 Merck & Co Inc , P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, 

US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske og vaksine preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225103 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200400024 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVerMedia 

(730) Innehaver: 
 AVerMedia TECHNOLOGIES Inc , 5F-4, No 502 Yuan 

Shan Rd, Chung-Ho City, Taipai Hsien Taiwan- R O C, TW 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Audio- og videomottakere; audiovisuelle 

apparater for undervisning; ytre enheter for datamaskiner; 
datamaskiner; elektriske omformere; redigeringsapparater 
for kinematografiske filmer; integrerte kretser; 
interkommunikasjonsapparater; grensesnitt for 
datamaskiner; innspilte operasjonsprogrammer for 
datamaskiner; dataspillprogrammer; innspilte 
dataprogrammer; innspilte datasoftware: 
fjernkontrollapparater; halvledere; fjernsynsapparater; 
videospillere; videotelefonapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225104 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200309999 
(220) Inndato: 2003.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INDEPENDENCE AIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INDEPENDENCE AIR 

(730) Innehaver: 
 Atlantic Coast Airlines , 45200 Business Court, VA20166 

DULLES, US 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Lufttransporttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225105 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311922 
(220) Inndato: 2003.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AronMat -på den gode gamle måten- 

(730) Innehaver: 
 Aron Mat AS , Postboks 140, 9001 Tromsø, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 



 registrerte varemerker 2004.12.20 - 52/04

 

25 
 

(111) Reg.nr.: 225106 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 199902352 
(220) Inndato: 1999.03.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kristiania Residence AKER BRYGGE 

(730) Innehaver: 
 Kristiania Residence AS , Postboks 1626 Vika, 0119 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Prétor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 Trondheim, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
bestyrelse av fast eiendom, bestyrelse av leiegårder; 
boligformidling (leiligheter); utleie av leiligheter. 
42 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, 
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks - og 
landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og 
industriell forskning; Edb - programmering; boligformidling 
(hoteller, pensjonater); feriehus, ferietjenester 
(innlosjering); hoteller, hotellreservering, pensjonater, 
pensjonatreservering, reservering av innkvartering, 
reservering av midlertidig innkvartering; turisthytter, utleie 
av værelser. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225107 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311923 
(220) Inndato: 2003.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AronMat -på den gode gamle måten- 

(730) Innehaver: 
 Aron Mat AS , Postboks 140, 9001 Tromsø, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225108 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200307902 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUNGIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUNGIE 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399 

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på 
datamaskiner og videospillmaskiner; forhåndsinnspilte 
videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og 
bilde innen feltene musikk, direktesendte programmer, 
spillefilmer, animasjon, tegneserier og -filmer; spillefilmer 
inneholdende komedie, drama, action, eventyr og 
animasjon; spillefilmer for kringkasting via fjernsyn 
inneholdende komedie, drama, action, eventyr og 
animasjon; dataspillinnsatser (cartridge); dataspillkassetter; 
dataspillbånd; videospillinnsatser (cartridge); og 
videospillkassetter. 
16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, 
brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, 
eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, 
skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, 
utklippstavler, skrivebordssett (skrivebordsrekvisita), 
penne- og blyantholdere, monterte og umonterte 
fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, 
stiftemaskiner, papirvekter, papirbrikker, kalendere, 
notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, gratulasjonskort 
og notatkort. 
25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, treningsbukser, 
bukser, kjeledresser, shorts, sparkebukser, jakker, caps, 
pyjamas, kåper, badekåper, morgenkåper, nattskjorter og -
trøyer, bukseseler, overaller, frakker, kapper, svettebånd, 
skjerf, sjal, hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, 
strømper, undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, 
solskjermer (hodeplagg), håndlinninger, mansjetter, 
tøysmekker, forklær, og Halloween- og 
maskeradekostymer. 
28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og 
tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker; 
lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike; 
dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; 
kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -
helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte lekekjøretøyer; 
sendeplater og skjenebrett (flying discs); oppblåsbare 
vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs sove- 
og leketelt; plysjleketøy; håndholdte dukker, hånddukker; 
lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; togsett; leke-
barberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter; 
sparebøsser; vannspruteleker; lekepistoler; 
mål/skyteskivesett; juletrepynt; flipper- og 
spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av 
elektroniske spill; flippermaskiner; modellbyggesett av 
lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer; 
golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer; 
sprettballer; gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer 
av gummi; baller av mykt materiale for lindring av stress; 

bager for transport av golfutstyr; bager for transport av 
basketballutstyr; bager for transport av baseballutstyr; 
bager for transport av tennisutstyr; manipulasjonspuslespill 
og bygge- og konstruksjonsleker; uroer (crib mobiles); 
uroer for barn; skyte-/målskivesett bestående av en skyte-
/målskive, plastsugekopppiler og en leke-dartpistol; 
spillkort. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225109 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200400025 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAFEI NIER 

(730) Innehaver: 
 Shantou S E Z Ye Sheng Garment Co Ltd , 2/F Block 6 

Longhu Industry Area No 10 Chang Jiang Road, Shantou, 
Guangdong Province, CN 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klesplagg av lær, tettsittende dametøy, benklær, 
skjorter, vindjakker, undertøy, bekledning; alt inngår i 
klasse 25. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225110 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200400003 
(220) Inndato: 2004.01.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DANSORB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DANSORB 

(730) Innehaver: 
 Unisorb Miljöteknik AB , Box 23, S- 461 23 Trollhättan, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Organiske oppsugningsmidler for oljer; 
absorberende naturfibrer, bark, tang og cellulose; 
tremasse. 
16 Papir, kartong samt varer av disse materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225111 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200310000 
(220) Inndato: 2003.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 i 

(730) Innehaver: 
 Atlantic Coast Airlines , 45200 Business Court, VA20166 

DULLES, US 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Lufttransporttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225112 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200212188 
(220) Inndato: 2002.12.20 
(300) Søknadsprioritet 2002.06.28 US 76/427804 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMART PEOPLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMART PEOPLE 

(730) Innehaver: 
 Indigopool.com Inc , 5444 Westheimer, Suite 900, Houston, 

TX 77056, US 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 

forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; fremskaffelse av desktop portal for 
midlertidig bruk av online ikke nedlastbar software for å få 
tilgang til styring, ledelse og arbeidsplass kontakt 
informasjon, ferdighetssett og tekniske konsulenttjenester, 
og fremskaffelse av on-line tilgang til informasjon på 
områdene styring, ledelse og arbeidsplass kontakt 
informasjon, ferdighetssett og tekniske konsulenttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225113 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200310001 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORO 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987, 5808 BERGEN, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og  grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige  oljer og fett. 
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. 
31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225114 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200400028 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QASHQAI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QASHQAI 

(730) Innehaver: 
 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan 

Motor Co Ltd) , No 2 Takaracho, Kanagawa-ku,  
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motorkjøretøyer, nemlig automobiler, lastebiler, 
sport- og fritidskjøretøyer, deler til disse. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225115 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200400004 
(220) Inndato: 2004.01.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUGO 

(730) Innehaver: 
 JC AB , 43585 MÖLNLYCKE, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; dyrehuder og 
pelsskinn; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; pisker, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225116 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200310006 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WHITE GOLD 

(730) Innehaver: 
 Irfan Foods (PVT) Ltd , S-14 Gulberg Centre, Main 

Boulevard, Lahore, PK 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Te, kakao, sukker, ris og risvarer, tapioka, sago; 

mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225117 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200310937 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRILLFAGMANNEN 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987, 5808 BERGEN, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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. 
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. 
31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225118 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311154 
(220) Inndato: 2003.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOFOTLYS. 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOFOTLYS. 

(730) Innehaver: 
 Frann-Fridthjof Louis Nygård, Kilan, 8380 Ramberg, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Lysestaker, ikke av edelmetall. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225119 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200310936 
(220) Inndato: 2003.11.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 totalkredit 

(730) Innehaver: 
 Totalkredit A/S , Helgeshøj Allé 53, DK-2630 Taastrup, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, 
eiendomsmeglervirksomhet, herunder meglervirksomhet og 
verdifastsettelse av fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225120 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200309903 
(220) Inndato: 2003.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VQC Viking Queen Collection 

(730) Innehaver: 
 Tekstilkreativ Sol B Bækholt , Postboks 237, 1322 HØVIK, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Patentspesialisten Elisabeth Dahl Sandbu , Hiltonåsen 54, 
1341 Slependen, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Håndverktøy og redskaper; knivsmedvare; gafler 

og skjeer; hugg- og stikkvåpen. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; smykker, edle stener; og ur og kronometriske 
instrumenter. 
21 Husholdnings og kjøkkenredskaper samt 
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper; børster (ikke 
malerpensler);glassvarer porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser). 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; Tapeter (ikke av tekstilmaterialer). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225121 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200309244 
(220) Inndato: 2003.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Oakley Inc , One Icon, Foothill Ranch, CA 92610, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 innregistrert på 
databærere; brannslukningsapparater; verne- og/eller 
antirefleksbriller, solbriller, briller, beskyttelsesbriller samt 
deler og tilbehør til de forannevnte varer, herunder 
utskiftbare linser (optiske), brillestenger, innfatninger, 
nesestykker, nesebøyler, nesebroer og -puter, skumputer til 
nesebroer: brilleetuier og futteraler spesielt tilpasset til 
verne- og/eller antirefleksbriller, solbriller og briller, samt 
deler og tilbehør til slike;CD-etuier, etuier for PDF-filer; 
mobiltelefonetuier. 
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, selettøy og salmakervarer; vesker, 
reisekofferter, skipssekker, sportsvesker, reisekofferter 
med hjul, trillebager, håndleddsvesker og -poser, 
handlevesker, universalsportsvesker, ransler, ryggsekker, 
lommebøker og kortetuier. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225122 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200400005 
(220) Inndato: 2004.01.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tiara SMYKKEMOTE 

(730) Innehaver: 
 Arte-Gruppen , Rambergveien 5, 3115 Tønsberg, NO 

(740) Fullmektig: 
 Johan M Holst, Sentrumsbygget, 3145 Tjøme, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, 

gafler, skjeer, barberkniver, -høvler og-maskiner. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige 
blomster. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225123 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200009484 
(220) Inndato: 2000.08.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLYCOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLYCOM 

(730) Innehaver: 
 Polycom Inc , 1565 Barber Lane, CA95035 MILPITAS, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 

fotografiske, kinematografilske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer 
innregistrert på databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamnaskiner; brannslukningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225125 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311633 
(220) Inndato: 2003.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PUBEN TUT & KJØR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PUBEN TUT & KJØR 

(730) Innehaver: 
 Helle Larsen, 0188 Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Kafé, pub- og restaurantvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 225126 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200311397 
(220) Inndato: 2003.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cera-Fix 

(730) Innehaver: 
 Ruska AS , Postboks 239, 1851 MYSEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt 

til sliping og pleie og pussing. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225127 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200309877 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORGES GYLLENLÆRLAUG 

(730) Innehaver: 
 Norges Gyllenlærlaug , v/Knut Aaser, Anton Schöthsgate 

12, 0454 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Preget skinn som belegges med blad metall og 
males. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 1. Varemerket tilhører Norges Gyllenlærlaug. 
2. Varemerket kan bare brukes av personer eller 
organisasjoner som etter Norges Gyllenlærlaugs til enhver 
tid gjeldende lover har rett til å bruke merket. 
3. Dersom retten til å bruke merket opphører i henhold til 
laugets lover, oppphører retten til å bruke merket fra 
samme dato. 
4. Varemerket må brukes i sin originalutgave og sort/hvitt. 
Varemerket kan også brukes i en annen farge og på farget 
bakgrunn. Størrelsen kan forminkes eller forstørres. 
5. Bruk i strid med Norges Gyllenlærlaugs til enhver tid 
gjeldende lover kan av laugets styre bringes inn for 
domstolene med påstand om at ulovlig bruk skal opphøre. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225128 
(151) Reg.dato.: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200309878 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORGES GYLLENLÆRLAUG NORGES 

GYLLENLÆRLAUG 
(730) Innehaver: 

 Norges Gyllenlærlaug , v/Knut Aaser, Anton Schöthsgate 
12, 0454 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Preget skinn som belegges med blad metall og 

males. 
(551) Merket er et fellesmerke. 

Fellesmerkebestemmelser: 
 1. Varemerket tilhører Norges Gyllenlærlaug. 

2. Varemerket kan bare brukes av personer eller 
organisasjoner som etter Norges Gyllenlærlaugs til enhver 
tid gjeldende lover har rett til å bruke merket. 
3. Dersom retten til å bruke merket opphører i henhold til 
laugets lover, oppphører retten til å bruke merket fra 
samme dato. 
4. Varemerket må brukes i sin originalutgave og sort/hvitt. 
Varemerket kan også brukes i en annen farge og på farget 
bakgrunn. Størrelsen kan forminkes eller forstørres. 
5. Bruk i strid med Norges Gyllenlærlaugs til enhver tid 
gjeldende lover kan av laugets styre bringes inn for 
domstolene med påstand om at ulovlig bruk skal opphøre. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225129 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311549 
(220) Inndato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JURALCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JURALCO 

(730) Innehaver: 
 Juralco AS , Postboks 129, 1309 RUD, NO 

(740) Fullmektig: 
 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Aluminiumsprodukter til bygge- og 
anleggsformål; varer av aluminium (ikke opptatt i andre 
klasser); skilter; vei og gateskilter, trafikkskilter, dørskilter, 
fotgjengerskilter, butikk- og forretningsskilter; skiltstolper og 
skiltmaster; forlengelser for skiltstolper; toppdeler, hetter, 
deksler og hylser for skiltstolper; fot- eller rotbokser og -
kasser, fundament-plater og -bolter; armer for skiltstolper; 
beslag, klemmer og braketter for skiltstolpe-armer; 
trafikkplanker (planks) og plankeholdere; støtter, plater, 
kanaler og klemmer til innramming av skilter; profiler og 
ekstruderte deler for skilter; metallseksjoner, bjelker, søyler, 
rør og plater; deler og tilbehør for alle forannevnte varer 
(ikke inkludert kabler og vaiere). 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225130 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200309684 
(220) Inndato: 2003.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KONVOI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KONVOI 

(730) Innehaver: 
 Marketing Team AS ,  , NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre  klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier;  skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for  husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler;  skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og  
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt  i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjeer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;  
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; filminnregistrering på videobånd; filmproduksjon; 
fotografering;  tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner (ikke  nedlastbare). 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling  relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av  datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; industriell  design; 
emballasjedesign; grafisk design; industriell formgivning;  
grafisk formgivning; vedlikehold og opprettelse av  
websider for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225131 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400073 
(220) Inndato: 2004.01.08 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.10 US 76/531,222 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 E F D 

(730) Innehaver: 
 EFD Diamonds Co Ltd , Maccabi Building, Suite 2238, 

Ramat-Gan, IL 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Diamanter og juvelervarer. 
35 Samle et utvalg varer til fordel for andre, for at 
kundene mer bekvemmelig kan se og handle disse varer i 
en gullsmedforretning. 
37 Gjeninnfatting av juveler; innsetting av 
edelstener. 
40 Kutting og sliping av edelstener og diamanter. 
42 Smykkedesignvirksomhet, 
juvelerdesignvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225132 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200312077 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.07 IE 2003/01246 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAILEYS 

(730) Innehaver: 
 R & A Bailey & Co , Nangor House, Western Estate, 12 

DUBLIN, IE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225133 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200309502 
(220) Inndato: 2003.10.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOTEC PHARMACON Immuity for life 

(730) Innehaver: 
 Biotec Pharmacon ASA , Strandgata 3, 9008 TROMSØ, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetiske og ernæringstilskudd i form av piller og 

kapsler; farmasøytiske preparater; piller og kapsler for 
forsterkning av immunsystemet i mennesker og dyr; 
medisinske hudkremer, lotion og oljer; oljer, kremer og 
lotion til bruk som komponent i medisiner og farmasøytiske 
preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225134 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311322 
(220) Inndato: 2003.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUELIST LEAGUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUELIST LEAGUE 

(730) Innehaver: 
 Konami Corp , Tokyo, JP 

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

0134 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Brosjyrer og hefter relatert til datamaskin- og 
videospill; veiledningsbøker i kortspillstrategi; 
veiledningsmagasiner i kortspillstrategi; kortspill-
instruksjonsbøker; kortspillinstruksjonsmanualer; plakater; 
datamaskinspillinstruksjonsmanualer; trykte ark med 
spillinstruksjon; trykte poengark; byttekort, sportsbyttekort 
og plastark for innsetting av byttekort; bæreetuier av papir 
og kartotekfoldere for samling og oppbevaring av spillkort 
og byttekort; beskyttelsespermer for spillkort og byttekort; 
trykte ark brukt som underlag for spillkort; kalendere; 
løsbladspermer, skrivesaker og papirvarer. 
28 Leker, spill og leketøy: spillkort; byttekort-spill. 
41 Underholdning i form av tilveiebringelse av 
direktekoblede datamaskinspill for datamaskinterminaler; 
tilveiebringelse av direktekoblede datamaskindatabaser 
med datamaskinspill; tilveiebringelse av informasjon om 
datamaskinspill tilgjengelig fra nettsteder eller som kan 
spilles på mobiltelefoner, og tilveiebringelse av informasjon 
om poeng og spillerrangering ved spilling av slike spill; 
tilveiebringelse av spilleutstyr for spilling av kortspill; 
produksjon av spilleshow; utdannelsestjenester i form av 
opplæring av dommere for kortspillkonkurranser; 
underholdningstjenester i form av arrangering, organisering 
og utføring av spilleturneringer; plarnlegging, ledelse og 
produksjon av kortspillkonkuranser. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 



 registrerte varemerker 2004.12.20 - 52/04

 

37 
 

(111) Reg.nr.: 225135 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311321 
(220) Inndato: 2003.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUELIST KING TOURNAMENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUELIST KING TOURNAMENT 

(730) Innehaver: 
 Konami Corp , Tokyo, JP 

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

0134 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Brosjyrer og hefter relatert til datamaskin- og 
videospill; veiledningsbøker i kortspillstrategi; 
veiledningsmagasiner i kortspillstrategi; kortspill-
instruksjonsbøker; kortspillinstruksjonsmanualer; plakater; 
datamaskinspillinstruksjonsmanualer; trykte ark med 
spillinstruksjon; trykte poengark; byttekort, sportsbyttekort 
og plastark for innsetting av byttekort; bæreetuier av papir 
og kartotekfoldere for samling og oppbevaring av spillkort 
og byttekort; beskyttelsespermer for spillkort og byttekort; 
trykte ark brukt som underlag for spillkort; kalendere; 
løsbladspermer, skrivesaker og papirvarer. 
28 Leker, spill og leketøy: spillkort; byttekort-spill. 
41 Underholdning i form av tilveiebringelse av 
direktekoblede datamaskinspill for datamaskinterminaler; 
tilveiebringelse av direktekoblede datamaskindatabaser 
med datamaskinspill; tilveiebringelse av informasjon om 
datamaskinspill tilgjengelig fra nettsteder eller som kan 
spilles på mobiltelefoner, og tilveiebringelse av informasjon 
om poeng og spillerrangering ved spilling av slike spill; 
tilveiebringelse av spilleutstyr for spilling av kortspill; 
produksjon av spilleshow; utdannelsestjenester i form av 
opplæring av dommere for kortspillkonkurranser; 
underholdningstjenester i form av arrangering, organisering 
og utføring av spilleturneringer; plarnlegging, ledelse og 
produksjon av kortspillkonkuranser. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225136 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310016 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRIP 

(730) Innehaver: 
 Sodexho v/Morten Edland , Postboks 6062 Etterstad, 0601 

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225137 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200309204 
(220) Inndato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 switch 

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

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Gass i fast form for industriell bruk; gass for 
sveising; preparater for rensing av gass. 
4 Olje og fett til industrielle formål; smøremidler; 
brenseloljer; fyringsoljer; gass i fast form (brennstoffer); 
gassolje; forbrenningsgass. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; konsulentbistand og rådgivning i forbindelse med 
kontrahering av elektrisk kraft, olje og/eller gass. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225138 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200306518 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COOP 

(730) Innehaver: 
 Coop Norden AB , Postboks 173, S-401 22 Göteborg, SE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 

og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask og 
oppvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; hud- og kroppspleiepreparater og -produkter; 
tannpussemidler. 
4 Smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for 
belysning. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
næringsmiddeltilskudd, kosttilskudd, naturlegemidler; 
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. 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; 
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler 
og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; 
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke 
opptatt i andre klasser); malmer. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver -høvler og -maskiner; tilbehør og reservedeler 
til ovennevnte varer. 
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; 
brannslukningsapparater; tilbehør og reservedeler til 
ovennnevnte varer. 
10 Tåteflasker, smokker for tåteflasker. 
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11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; tilbehør og 
reservedeler til forannevnte varer. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet; tilbehør og reservedeler til forannevnte 
varer. 
13 Fyrverkerisaker. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; tilbehør og reservedeler til 
ovennevnte varer. 
16 Papir samt varer laget av papir, ikke opptatt i 
andre klasser; papp samt varer laget av papp, 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); 
tilbehør og reservedeler til ovnnevnte varer. 
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. 
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; tilbehør og reservedeler til ovennevnte varer. 
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). 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
28 Spill og leketøy; spillkort; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; 
tilbehør og reservedeler til ovennevnte varer. 
29 Kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, kjølte, varmebehandlede, fryste, tørrete og 
kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 
supper; koserverte, fryste, tørrete og tillagede 
næringsmidler som inneholder ovenstående. 
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. 
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; preparater og produkter inneholdende 
ovenstående for dyreskjøtsel; næringsmidler til dyr, malt. 
32 ØI; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 
35 Vidersalg av varer forekommende i butikker og 

stormarkeder, nemlig de varer som er angitt i klassene 2-
6,8-14,16,18,20-22,24,25 og 27-34; markedsføring og 
kundeinformasjon ved videresalg av varer forekommende i 
butikker og stormarkeder. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225139 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311936 
(220) Inndato: 2003.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DESTINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DESTINO 

(730) Innehaver: 
 Enor AS , Billingstadsletta 14 B, 1396 Billingstad, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer; gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for 
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og 
keramikk. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225140 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200312080 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE CAT IN THE HAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE CAT IN THE HAT 

(730) Innehaver: 
 Seuss Enterprises LP , 1200 Prospect Street, Suite 575 La 

Jolla, CA 92037-3610, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdningstjenester, nemlig filmproduksjon 
og distribusjon; underholdningstjenester i form av live-
action (handling i film der levende mennesker eller dyr 
filmes), komedie, drama og/eller animerte 
fjernsynsprogrammer; produksjon av live-action (handling i 
film der levende mennesker eller dyr filmes), komedie, 
drama og/eller animerte fjernsynsprogrammer; distribusjon 
og fremvisning av live-action (handling i film der levende 
mennesker eller dyr filmes), komedie, drama og/eller 
animerte teater spillefilmer; og teatralske forestillinger både 
animerte og live-action (handling i film der levende 
mennesker eller dyr filmes); utdannelsesvirksomhet og 
underholdningsvirksomhet tilveiebrakt via et globalt 
datanettverk; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via et 
globalt datanettverk; internettjenester som tilveiebringer 
informasjon via et globalt datanettverk innenfor 
underholdning relatert spesielt til musikk, filmer og fjernsyn; 
tilveiebringelse av nyheter av allmenn interesse, 
underholdning og utdannelsesinformasjon via et globalt 
datanettverk; tilveiebringelse av informasjon for og aktuell 
og faktisk underholdning via et globalt 
kommunikasjonsnettverk i form av live-action (handling i 
film der levende mennesker eller dyr filmes), komedie, 
drama og animerte programmer; produksjon av live-action 
(handling i film der levende mennesker eller dyr filmes), 
komedie, action og animerte spillefilmer for distribusjon via 
et globalt datanettverk; tilveiebringelse av online 
publikasjoner (ikke nedlastbare); online publisering av 
elektroniske bøker og journaler og tidsskrifter (ikke 
nedlastbare); konsultasjonsvirksomhet og informasjon 
relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225141 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200312094 
(220) Inndato: 2003.12.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROJURE 

(730) Innehaver: 
 Projure Advokatfirma DA , Postboks 127 Sentrum, 4001 

Stavanger, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Juridiske tjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225142 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311938 
(220) Inndato: 2003.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WELLSWEEP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WELLSWEEP 

(730) Innehaver: 
 Innovar Engineering AS , Kvernhagen 22, 4070 

RANDABERG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Stålkonstruksjon. 
7 Mekanisk verktøy. 
9 Magneter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225143 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400032 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IVACILLIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IVACILLIN 

(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings Corp , 5 Giralda Farms, Madison, NJ 

07940-0874, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225144 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400033 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENDECTIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENDECTIN 

(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings Corp , 5 Giralda Farms, Madison, NJ 

07940-0874, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225149 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400038 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Products Inc , Eastern Point Road, CT06340 

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og 
stoffer; farmasøytiske preparater og stoffer for behandling 
av diabetes. 
10 Kirurgiske og medisinske apparater og 
instrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225150 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400034 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.02 US 76/549,524 
(540) Gjengivelse av merket: 

NES POWERED BY ECHELON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NES POWERED BY ECHELON 

(730) Innehaver: 
 Echelon Corp , 550 Meridian Avenue, CA95126 SAN 

JOSE, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinvare og dataprogramvare; 
datamaskinvare og dataprogramvare i form av innretninger 
for bruk i industriell produksjon og som hjelpemiddel for 
automatisering av bolighus og forretningsbygg, og 
automatisering av kjøretøyer; datautviklingsprogrammer 
nettverksinnretninger, kommunikasjonssendere- og 
mottagere, rutere og programvare for styring av nettverk; 
dataprogramvare for drift av datamaskiner, 
grensesnittapplikasjonsprogrammer for bolighus og 
forretningsbygg og automatisering av kjøretøyer, 
innesluttete nettverkssystemer, 
hjemmeautomatiseringsnettverk, kommersielle 
automatiseringsnettverk, industrielle 
automatiseringsnettverk, automatiseringsnettverk for 
hjelperedskaper og kjøretøyer; datamaskinvare og 
dataprogramvare for bruk i drift og ledelse av forretninger, 
dataaggregasjon og dataanalyser. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225151 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200309470 
(220) Inndato: 2003.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARCLAY CITY RED 

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Inc , 401 South Fourth 

Avenue, Suite 1800, KY 40202 LOUISVILLE, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter; artikler for 
røkere; lightere, fyrstikker. 
 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225152 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400027 
(220) Inndato: 2004.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

3D BROADBAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 3D BROADBAND 

(730) Innehaver: 
 Multi Phase Meters AS , Postboks 279, 4066 

STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Flerfasemålere, måleinstrumenter. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225155 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200309229 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINTEQ 

(730) Innehaver: 
 Specialty Minerals Michigan Inc , 30600 Telegraph Road, 

MI48025 BINGHAM FARMS, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig 
tilsetninger for bruk i framstilling av jern og stål. 
6 Ikke-elektriske metall kabler og vaiere, nemlig 
kalsiumvaiere og aluminiumkalsiumvaiere for bruk i 
framstilling av stål. 
7 Sprøytemaskiner for anbringelse av forskjellige 
ildfaste materialer på overflater til elektiske lysbueovner, 
oksygenomdanningsovner, støpeskjeer og lignende 
beholdere og kar. 
9 Vitenskapelige, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling og signalering. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), nemlig 
ildfaste blandinger og belegg, støpbare masser samt 
klosser og blokker. 
37 Reparasjon av ildfaste foringer og 
installasjonstjenester for jern- og stålindustrien; tekniske 
konsultasjonstjenester vedrørende installasjon, reparasjon 
og vedlikehold av utstyr for måling og reparasjon av ildfaste 
foringer. 
40 Fremstilling av utstyr for måling av ildfaste 
foringer på bestilling etter spesifikasjoner fra andre. 
42 Vitenskapelig prosjektforskning, teknisk 
forskning, teknisk prosjektforskning, forskning og utvikling, 
industriell analyse og forskning, alle for jern- og 
stålindustrien; tekniske konsultasjonstjenester vedrørende 
utførelse og anvendelse av utstyr for måling og reparasjon 
av ildfaste foringer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225156 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200308621 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MK MICHAEL KORS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MK MICHAEL KORS 

(730) Innehaver: 
 Michael Kors LLC , 550 Seventh Avenue, New York, NY 

10018, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetikk og parfymevarer; såper og 
toalettpreparater. 
9 Brilieinnfatninger, briller, solbriller, brilleetuler, 
øyeskjermer, beskyttende anordninger for øynene, 
beskyttende briller, beskyttende anordninger for øynene 
ved sportsbruk og sportsbriller. 
14 Juvelervarer; juvelervarer laget av edle og uedle 
metaller; ur, armbåndsur, klokker og tidtakingsinstrumenter.
18 Bærekofferter, bager, kofferter, håndkofferter: 
paraplyer; håndbager, håndvesker, pengepunger; 
lommebøker; lær og lærimitasjoner. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet og 
publisitetstjenester; salg av de varer som er angitt i 
klassene 3, 9, 14, 18 og 25 i varefortegnelsen. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225157 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200308622 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICHAEL KORS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICHAEL KORS 

(730) Innehaver: 
 Michael Kors LLC , 550 Seventh Avenue, New York, NY 

10018, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetikk og parfymevarer; såper og 
toalettpreparater. 
14 Juvelervarer; juvelervarer laget av edle og uedle 
metaller; ur, armbåndsur, klokker og tidtakingsinstrumenter.
18 Bærekofferter, bager, kofferter, håndkofferter; 
paraplyer; håndbager, håndvesker, pengepunger; 
lommebøker; lær og lærimitasjoner. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet og 
publisitetstjenester; salg av de varer som er angitt i 
klassene 3, 14 og 18 i varefortegnelsen. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225158 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400315 
(220) Inndato: 2004.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GASSCO 

(730) Innehaver: 
 Gassco AS , Postboks 93, 5501 Haugesund, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport av gass i rør og på skip. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225159 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400561 
(220) Inndato: 2004.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COFRESH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COFRESH 

(730) Innehaver: 
 Allergan Inc , 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Okulært smøremiddel. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225160 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400562 
(220) Inndato: 2004.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMULSIFRESH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMULSIFRESH 

(730) Innehaver: 
 Allergan Inc , 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Okulært smøremiddel. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225161 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400534 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WWW.narry.COM CHANDAN TAILORS 

(730) Innehaver: 
 Narry Export Import Trading Co Ltd , 155/22 Soi 11/1 

Sukhumit Rd, Klontoey Wattana, 10110 BANGKOK, TH 
(740) Fullmektig: 

 Vogt & Wiig AS , Postboks 1503 Vika, 0117 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; fotografier, papirvarer; plastemballasje; 
trykktyper og klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 
40 Bearbeiding av stoffer, tekstiler, klær, fottøy, 
hodeplagg. 
42 Skreddertjenester 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225162 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400563 
(220) Inndato: 2004.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WEFLING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WEFLING 

(730) Innehaver: 
 Christian Wefling, Rustadgrenda 22, 0693 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forretningsførsel og meglervirksomhet for fast 

eiendom. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225163 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400533 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 naturhus 

(730) Innehaver: 
 Helland & Nilsen Eiendom AS , Hasleskogen 14B, 3229 

SANDEFJORD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Typehuskjede. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225164 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310592 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.17 EM 3215209 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JS John Silver John Silver Choice quality since 1947 

(730) Innehaver: 
 Gallaher Sweden AB , Box 1412, 111 84 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 225165 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310941 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Norsk Proshutto AS , Industriveien 8, 1483 Skytta, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt. 

31 Jordbruksprodukter, Fôr til dyr. 
35 Annonse-og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225166 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310942 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORNOVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORNOVA 

(730) Innehaver: 
 Norsk Proshutto AS , Industriveien 8, 1483 Skytta, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt. 

31 Jordbruksprodukter, Fôr til dyr. 
35 Annonse-og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225172 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310156 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.09 US 78/264,590 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 n1 

(730) Innehaver: 
 Sun Microsystems Inc , 4150 Network Circle, Santa Clara, 

CA 95054, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 eller 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; opptaksplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
16 Papir, papp, kartong og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater). 
37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet: opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datahardware og software.

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225173 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311130 
(220) Inndato: 2003.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LaserMedisin 

(730) Innehaver: 
 SwissMed , Case Postale 1016, CH-8201 Schaffhausen, 

CH 
(740) Fullmektig: 

 Unni Sørensen, Mindeveien 30, 3733 Skien, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetiske produkter, hårvann. 
10 Medisinske apparater og instrumenter. 
44 Medisinske tjenester, kosmetisk behandling, 
skjønnhetspleie. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225174 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310154 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.27 US 78/254,901 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Sun Microsystems Inc , 4150 Network Circle, Santa Clara, 

CA 95054, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 eller 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaks- og grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225175 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200305227 
(220) Inndato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PARTNERONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PARTNERONE 

(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Co LP , 20555 State 

Highway, 249, TX77070 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Forretnings- og bedriftstjenester innen området 
for samhørighets- og tilknytningsprogrammer, 
allianseprogrammer, filialprogrammer, 
løsningsutviklerprogrammer og agentprogrammer, nemlig 
utvikling av kommersielle partnerstrategier, utvelgelse og 
identifikasjon av egnede partnerselskaper å gå på 
markedet med, og utvikling av alliansestrategier. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225176 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200309649 
(220) Inndato: 2003.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCALEPOINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCALEPOINT 

(730) Innehaver: 
 ScalePoint Technologies Ltd , kanonbådsvej 10, D-1437 

København K, DK 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software. 
36 Forsikringsvirksomhet, inkludert tjenester til 
forsikringstakere og forsikringsselskaper. 
42 Utvikling, vedlikehold, reparasjon, installasjon og 
implementering av computer software. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225177 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400263 
(220) Inndato: 2004.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DrayTek 

(730) Innehaver: 
 DrayTek Corp , Hsin Chu,  , TW 

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

0134 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 ISDN terminaladapter; ISDN ruter; modemer og 
andre tekniske innretninger for oppkobling til ADSL OG 
xDSL. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225178 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311324 
(220) Inndato: 2003.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIMANTTI 

(730) Innehaver: 
 P. Rotola-pukkila Oy , Lustilantie 27, SF-61800 Kauhajoki, 

FI 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler og møbeldeler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225179 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311323 
(220) Inndato: 2003.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REGAL 

(730) Innehaver: 
 P. Rotola-pukkila Oy , Lustilantie 27, SF-61800 Kauhajoki, 

FI 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler og møbeldeler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225180 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310158 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENZSURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENZSURE 

(730) Innehaver: 
 Johnson & Johnson , NJ NEW BRUNSWICK, US 

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

0134 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske innretninger i form av 
steriliseringsinnretninger for sterilisering av medisinske og 
kirurgiske instrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225181 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310159 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENSATIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENSATIONS 

(730) Innehaver: 
 LRC Products Ltd ,  LONDON, GB 

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

0134 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmøsøytiske preparater og substanser, 
befruktningshindrende preparater og substanser; 
spermacide gelèer, væsker og kremer; hygieniske 
smøremidler og desinfeksjonsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225182 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310160 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Iron Mountain Inc , 745 Atlantic Avenue, Boston, MA 0211, 

US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metallbeholdere for lagring av mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak, blåkopier, 
medisinske journaler og røntgenbilder. 
9 Plastbeholdere for lagring av digitaliserte 
blåkopier, digitaliserte medisinske journaler, mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak og 
røntgenbilder. 
16 Bokser av papp eller kartong for lagring av 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak, blåkopier, 
medisinske journaler og røntgenbilder. 
20 Plastbeholdere for lagring av blåkopier som er 
trykket på papir og medisinske journaler trykket på papir. 
35 Lagerstyring og kontrolltjenester for 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak, blåkopier, 
medisinske journaler og røntgenbilder; 
forretningsprosjektutvikling og -ledelsestjenester relatert til 
organisering, vedlikehold, styring, lagring, retensjon, 
destruksjon og koding av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, medisinske journaler, filmer, 
hovedopptak, originalopptak, arkivmateriell og -journaler; 
vedlikehold av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, filmer, hoveopptak, 
originalopptak, arkivmateriell og -journaler. 
39 Dokumentlagringstjenester; relokering av 
dokumenter og computerhardware og software for 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, 
computerdata, medisinske journaler, filmer, hovedopptak, 
originalopptak og arkivmateriell og -journaler; 
dokumentleveringstjenester; computertjenester i form av 
software escrow tjenester, nemlig tilby elektronisk lagring 

av kildekoder, data, og annen fortrolig informasjon for 
andre og med mulighet for å søke data i slikt format; 
elektronisk vaultingstjenester, nemlig elektronisk lagring av 
data på optiske, digitale og magnetiske media. 
40 Tjenester vedrørende dokumentdataoverføring 
og fysisk konverteringstjenester fra et medium til et annet 
av forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, 
computerdata, medisinske journaler, filmer, hovedopptak, 
originalopptak, arkivmateriell og -journaler, skannede bilder 
og elektroniske kontoutdrag, rapporter, oversikter; 
destruksjon av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, medisinske journaler, filmer, 
hovedopptak, originalopptak, arkivmateriell og -journaler; 
destruksjons- og makuleringstjenester vedrørende 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, 
computerdata, medisinske journaler, filmer, hovedopptak, 
originalopptak, arkivmateriell og -journaler. 
42 Konsultasjonstjenester på området 
informasjonteknologi; datakonvertering av 
computerprogrammer; computerprogrammering for andre 
på området organisering, vedlikehold, lagring, styring, 
retensjon og destruksjon av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, medisinske journaler, filmer, 
hovedopptak, originalopptak, arkivmateriell og - journaler; 
utprøvingstjenester og implementeringstjenester når 
nødvendig i forbindelse med andres krise-
gjenopprettingsplaner; vedlikehold av medisinske journaler; 
tilby midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar software via 
et globalt computernettverk for bruk i forbindelse med 
digitale arkiveringstjenester, nemlig oppfanging av filer og 
data innbefattende elektronisk post, netthandel, 
transaksjonsinformasjon,herunder transaksjon vedrørende 
netthandel, elektroniske kontoutdrag, rapporter, oversikter, 
skannede bilder, meldingsformidling, video og lyd; 
konsultasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
overholdelse av juridiske, regulerings-, lovmessige og 
forretningskrav; nemlig arkivretensjon og gjenfinning av 
data i overenstemmelse med regulerings- og lovmessige 
krav. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225183 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310161 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Iron Mountain 

(730) Innehaver: 
 Iron Mountain Inc , 745 Atlantic Avenue, Boston, MA 0211, 

US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metallbeholdere for lagring av mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak, blåkopier, 
medisinske journaler og røntgenbilder. 
9 Plastbeholdere for lagring av digitaliserte 
blåkopier, digitaliserte medisinske journaler, mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak og 
røntgenbilder. 
16 Bokser av papp eller kartong for lagring av 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak, blåkopier, 
medisinske journaler og røntgenbilder. 
20 Plastbeholdere for lagring av blåkopier som er 
trykket på papir og medisinske journaler trykket på papir. 
35 Lagerstyring og kontrolltjenester for 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, mikrofilmer, 
mikroficher, computerdisker, computerbånd, 
computersoftware, computerdata, audiobånd, optiske 
disker, filmer, hovedopptak, originalopptak, blåkopier, 
medisinske journaler og røntgenbilder; 
forretningsprosjektutvikling og -ledelsestjenester relatert til 
organisering, vedlikehold, styring, lagring, retensjon, 
destruksjon og koding av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, medisinske journaler, filmer, 
hovedopptak, originalopptak, arkivmateriell og -journaler; 
vedlikehold av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, filmer, hoveopptak, 
originalopptak, arkivmateriell og -journaler. 
39 Dokumentlagringstjenester; relokering av 
dokumenter og computerhardware og software for 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, 
computerdata, medisinske journaler, filmer, hovedopptak, 
originalopptak og arkivmateriell og -journaler; 
dokumentleveringstjenester; computertjenester i form av 
software escrow tjenester, nemlig tilby elektronisk lagring 
av kildekoder, data, og annen fortrolig informasjon for 
andre og med mulighet for å søke data i slikt format; 
elektronisk vaultingstjenester, nemlig elektronisk lagring av 
data på optiske, digitale og magnetiske media. 
40 Tjenester vedrørende dokumentdataoverføring 
og fysisk konverteringstjenester fra et medium til et annet 
av forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, 
computerdata, medisinske journaler, filmer, hovedopptak, 
originalopptak, arkivmateriell og -journaler, skannede bilder 
og elektroniske kontoutdrag, rapporter, oversikter; 

destruksjon av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, medisinske journaler, filmer, 
hovedopptak, originalopptak, arkivmateriell og -journaler; 
destruksjons- og makuleringstjenester vedrørende 
forretningsarkiv/journaler, vitale arkiv/journaler, 
computerdata, medisinske journaler, filmer, hovedopptak, 
originaloptak, arkivmateriell og- journaler. 
42 Konsultasjonstjenester på området 
informasjonteknologi; datakonvertering av 
computerprogrammer; computerprogrammering for andre 
på området organisering, vedlikehold, lagring, styring, 
retensjon og destruksjon av forretningsarkiv/journaler, vitale 
arkiv/journaler, computerdata, medisinske journaler, filmer, 
hovedopptak, originalopptak, arkivmateriell og - journaler; 
utprøvingstjenester og implementeringstjenester når 
nødvendig i forbindelse med andres krise-
gjenopprettingsplaner; vedlikehold av medisinske journaler; 
tilby midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar software via 
et globalt computernettverk for bruk i forbindelse med 
digitale arkiveringstjenester, nemlig oppfanging av filer og 
data innbefattende elektronisk post, netthandel, 
transaksjonsinformasjon, herunder transaksjon vedrørende 
netthandel, elektroniske kontoutdrag, rapporter, oversikter, 
skannede bilder, meldingsformidling, video og lyd; 
konsultasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
overholdelse av juridiske, regulerings-, lovmessige og 
forretningskrav; nemlig arkivretensjon og gjenfinning av 
data i overenstemmelse med regulerings- og lovmessige 
krav. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225184 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400335 
(220) Inndato: 2004.01.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYSTEM Pluss 

(730) Innehaver: 
 Brunstad AS , Postboks 115, 6239 Sykkylven, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225185 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400313 
(220) Inndato: 2004.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 psiam 

(730) Innehaver: 
 Psiam AS , Postboks 9396 Grønland, 0135 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner og 

dataprogrammer. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225186 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400314 
(220) Inndato: 2004.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GASSCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GASSCO 

(730) Innehaver: 
 Gassco AS , Postboks 93, 5501 Haugesund, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport av gass i rør og på skip. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225187 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400283 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tropicana 

(730) Innehaver: 
 Tropicana Products Inc , 1001 13th Avenue East, FL34208 

BRADENTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225188 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400301 
(220) Inndato: 2004.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUIXOTIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUIXOTIC 

(730) Innehaver: 
 Alticor Inc , 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toalettartikler for personlig pleie, nemlig eau de 

cologne, parfyme, såpe, dusjgelé, badegelé, 
fuktighetskrem, hudkrem og pudder. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225189 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400302 
(220) Inndato: 2004.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WISTFUL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WISTFUL 

(730) Innehaver: 
 Alticor Inc , 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toalettartikler for personlig pleie, nemlig eau de 

cologne, parfyme, såpe, dusjgelé, badegelé, 
fuktighetskrem, hudkrem og pudder. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225190 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400303 
(220) Inndato: 2004.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANCESTRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANCESTRY 

(730) Innehaver: 
 Alticor Inc , 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toalettartikler for personlig pleie, nemlig eau de 

cologne, parfyme, såpe, dusjgelé, badegelé, 
fuktighetskrem, hudkrem og pudder. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225191 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400322 
(220) Inndato: 2004.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BREEZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BREEZE 

(730) Innehaver: 
 Mana Investforum AS , Postboks 378, 7800 Namsos, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler 

20 Hagemøbler 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225192 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200400310 
(220) Inndato: 2004.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLADKJØKKENET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLADKJØKKENET 

(730) Innehaver: 
 Hotel Norge AS , Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand S, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Opplæringsvirksomhet, kulturelle aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225193 
(151) Reg.dato.: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200310164 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COPTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COPTER 

(730) Innehaver: 
 Arne Olsen, Fagerliveien 1, 0587 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Verneklær og sko mot ulykker og brann, 

personlig verneststyr mot ulykker. 
25 Klær, herunder yrkesklær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225194 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200308846 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WAVE 

(730) Innehaver: 
 Marine Power International Ltd , Postboks 183, 1322 Høvik, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Båtmotor med tilbehør. 
12 Båt med tilbehør. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 1. Varemerket tilhører Marine Power Int. Ltd. 
2. Varemerket må kun anvendes av virksomheter hvor 
Marine Power Int. Ltd. skriftlig har gitt tillatelse til bruk. 
3. Dersom slik tillatelse sies opp, opphører bruksretten til 
varemerket pr. samme dato. 
4. Varemerket må enten brukes i sin originalutgave og 
originalfarge eller i sort/hvitt. Størrelsen kan forminskes 
eller forstørres. Utover disse bestemmelsene foreligger 
detaljerte retningslinjer for brukes av merket i en håndbok 
som gjøres tilgjengelig for de virksomheter som har 
tillatelse til å bruke merket. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225195 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200308818 
(220) Inndato: 2003.09.17 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.20 SE 2003/01859 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Norr lands pall 

(730) Innehaver: 
 Norrlands-Pall AB , Gräddevägen 15 B, S-906 20 Umeå, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Lastepaller og rammeverk for paller av metall. 
20 Lastepaller og rammeverk for paller (ikke av 
metall). 
39 Tansport og lagring av varer; reservering av 
transport; transportinformasjon;  emballering; lassing og 
lossing av varer; utleie av paller og rammeverk for paller. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225196 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200309185 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMPLY SLEEK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMPLY SLEEK 

(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp , 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner, 
håroljer, hårgels, hårfriseringskremer, 
hårfriseringspreparater, hårfargingspreparater, hårserum, 
kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225197 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400254 
(220) Inndato: 2004.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLUMBO KILLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLUMBO KILLER 

(730) Innehaver: 
 Krefting AS , Postboks 4, 1305 Haslum, NO 

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; rottegift. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225199 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400256 
(220) Inndato: 2004.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADARTREL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADARTREL 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham Plc , 980 Great West Road, TW89GS 

BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og 
substanser. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225202 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311871 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TERRADRIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TERRADRIL 

(730) Innehaver: 
 Cognis Deutschland GmbH & Co KG , Henkelstrasse 67, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle formål. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225203 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400255 
(220) Inndato: 2004.01.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.09 EM 003342078 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZIPEREVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZIPEREVE 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd , Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og 
substanser. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225204 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400560 
(220) Inndato: 2004.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 321P@WER 

(730) Innehaver: 
 Info-Nordic , Vollavn 23 B, 5261 INDRE ARNA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske 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. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- 
og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
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) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225205 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400559 
(220) Inndato: 2004.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2001.01.15 SE 354377 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 global avbestillingsbeskyttelse 

(730) Innehaver: 
 Global Reseskydd Skandinavien AB , Nytorget 8, 11640 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Jan Dietrichson, c/o ABXmart AS, Fjordveien 1, 1363 
HØVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet. 

39 Organisering av reiser. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225206 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311814 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods AS , Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og felt; tomatpure 
og tomatjuice; potetløv og snacksprodukter basert på 
poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete, saltede, 
krydrete og smakstilsatte nøtter. 
30 Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt dnkker 
laget derav, sukker og søtningsmidler (naturlige); met og 
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre 
deigprodukter, pizza, piroger etter russisk oppskrift, paler, 
brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer inkludert 
sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen 
yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser 
(krydderier), krydder, snackprodukter i form av popcorn og 
sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, 
ris, bygg, rug eller bakverk og konditorvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225207 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200310002 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEMENT INTIMATES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELEMENT INTIMATES 

(730) Innehaver: 
 Cubus AS , Postboks 254, 1377 Billingstad, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetiske preparater; såper, parfymevarer, 
eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Detaljhandel i relasjon til 
bekledningsgjenstander; annonse-og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225208 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400616 
(220) Inndato: 2004.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUSASHI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUSASHI 

(730) Innehaver: 
 Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix 

Co Ltd) , 3-22-7, Yoyogi, Shibuya-ku,  , JP 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataspillprogramvare; videospillprogramvare; 

lydopptak i form av optiske disker; magnetiske disker og 
bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk eller 
oppdiktende fortellinger; audiovisuelle opptak i form av 
optiske disker, magneliske disker og bånd, halvledende 
ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede 
fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater 
inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker 
inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som 
animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende 
musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; 
dekorative magneter; musematter; stropper for 
mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; 
minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; 
styrespaker(joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbare 
bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere 
(bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer 
eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i form av 
dynamiske/aktive bakgrunnsbilder eller skjermsparere 
(bakgrunnsmønstre til skjermer på datamaskindisplayer 
eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av 
musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen 
området datamaskinspill, videospill og generell 
underholdning. 
16 16: Strategihåndbøker for dataspill; 
strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende 
oppdiktede fortellinger; sangbøker, notehefter; tegneserier; 
magasiner som hovedsakelig omhandler videospill; 
plakater; klistremerker, papirfaner; kalendere; postkort; 
penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; linjaler; frimerker; 
notisbøker; byttekort; samlekort inneboldende videospill-  
eller tegneseriefigurer; fotografier; fotografiboldere. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225210 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311937 
(220) Inndato: 2003.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUIDELINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUIDELINE 

(730) Innehaver: 
 Aktiv Fritid AS , Postboks 193, 2021 SKEDSMOKORSET, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, hodeplagg og fottøy herunder klær og 
fottøy for fiske, sport og fritid. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225212 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311817 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEAMPLATE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEAMPLATE 

(730) Innehaver: 
 Captaris Inc , 10885 NE 4th Street, Suite 400, WA98004 

BELLEVUE, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computersoftware; computersoftware, nemlig 
brukersoftware innen feltene 
forretningsmetodeadministrering, 
arbeidsforløpadministrering, arbeidsflytadministrering, 
kundeforholdsadministrering og 
leveransekjedeadministrering 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 



 registrerte varemerker 2004.12.20 - 52/04
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(111) Reg.nr.: 225213 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311818 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Captaris Inc , 10885 NE 4th Street, Suite 400, WA98004 

BELLEVUE, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computersoftware og software, 
computerhardware og computer-brukersoftware til bruk 
innen feltene telekommunikasjon, nemlig til bruk for 
tilveiebringelse av elektronisk overføring av data og 
dokumenter ved hjelp av faksoverføring, kabelbasert 
overføring og trådløs overføring. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225214 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311618 
(220) Inndato: 2003.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.24 EM 003444775 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 z/VSE 

(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corp , NY10504 

ARMONK, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computere; computer hardware og computer 
software; operativsystemer for computere; 
computerprogrammer for bruk i ressurs-allokering, 
tidsplanlegging, input/output kontroll, datahåndtering, 
kommunikasjonshåndtering, i utføring av andre 
computerprogrammer; adaptere for computere; 
komponenter og periferiutstyr for computere; 
minneinnretninger for computere; grensesnitt for 
computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte 
kretser; trykte kretser; magnetdisker og -disketter; diskdrev; 
kompaktdisker; magnetbånd; båndopptakere; 
regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; 
telefaksapparater; videospill; videoskjermer; 
videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; 
dokumentasjons-og instruksjonsmanualer innregistrert på 
maskinlesbare media og relatert til computere eller 
computerprogrammer. 
16 Instruksjons-og undervisningsmateriell; 
dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller 
computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; 
bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker 
relatert til computere og computer software. 
42 Computerprogrammering; computertjenester; 
design, oppdatering, utleie og vedlikehold av 
computerprogrammer; utleie av tilgangstid til 
databaseservere for computere; tekniske prosjektstudier på 
området computer hardware og software; 
konsultasjonstjenester på området computer hardware; 
computersystemanalyser; rådgivning relatert til computere 
og databehandlingsteknikker; konsultasjonstjenester 
relatert til computere og computerprogrammer; rådgivning 
og konsultasjoner relatert til bruk av internett; utleie av 
computere og computersoftware; tjenester vedrørende 
tilveiebringelse av brukertilgang til computere for 
forretningsledelse; juridiske tenester; vitenskapelig og 
industriell forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225215 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311820 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLLERCHEESE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLLERCHEESE 

(730) Innehaver: 
 Gilde Norsk Kjøtt BA , Lørenveien 35, 0513 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; pølser og kjøttvarer inneholdende ost; 
ferdigretter 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225216 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200310011 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 H SIMON BERGEN NORWAY 

(730) Innehaver: 
 Jørn.D Ingvaldsen, Nedre Korskirkeallmenningen 7, 5017 

Bergen, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk-og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225219 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200309382 
(220) Inndato: 2003.10.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MESTERKLEDNING 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket. 

(730) Innehaver: 
 Svein Granheim, 3550 Gol, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Justerbare kledningsbord uten høvelflater 

(bygningsmateriale). 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225220 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311054 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE CHRONICLES OF NARNIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE CHRONICLES OF NARNIA 

(730) Innehaver: 
 C.S. Lewis (PTE) Ltd , 15, Beach Road, 03-07, Beach 

Centre, 189677 SINGAPORE, SG 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 

til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
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. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
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, klisjeer. 
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. 
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. 
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). 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 

geleer, syltetøy; kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
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. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
 (111) Reg.nr.: 225222 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400634 
(220) Inndato: 2004.01.29 
(300) Søknadsprioritet 2004.01.14 US 352074 
(540) Gjengivelse av merket: 

BYETTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 BYETTA 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BYETTA 

(730) Innehaver: 
 Amylin Pharmaceuticals Inc , 9373 Towne Centre Drive, 

Suite 250, San Diego, CA 92121, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225223 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200312076 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIBRELE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIBRELE 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874, Madison, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater, nemlig orale 

prevensjonsmidler. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225224 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200307912 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.07 US 270906 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRECISIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRECISIA 

(730) Innehaver: 
 Flint Ink Corp , 4600 Arrowhead Drive, Ann Arbor, MI 

48105-2773, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske midler for bruk i fremstilling av blekk og 
belegningsmidler. 
2 Trykkfarge; trykkfarge for aviser og fleksografisk 
trykkfarge; trykkferniss; fargetrykkpigmenter; fargestoffer 
for bruk i produksjon av trykkfarger og lakker for 
trykkeriformål; fargepulverkassetter/beholdere for bruk med 
digitale skrivere; trykkfarge for bruk av kommersielle og 
industrielle skrivere innen grafisk kunst. 
9 Laserskrivere; digitale skrivere; 
blekkstråleskrivere; matriseskrivere; computerskrivere; 
computersoftwareprogrammer som kalkulerer 
kostnadsparametere for utskriftsjobber; computerhardware 
og software for fargevitenskap, bildebehandling og 
rasterbildebehandling; deter og komponenter for skrivere. 
16 Trykksaker; blekk; skriveblekktrykte materialer, 
nemlig brosjyrer, manualer, veiledninger og bøker på 
området trykking; offset litografisk trykkduk; blekk for 
aviser; fleksografisk blekk; blekk for skrivere og blekk for 
blekkstråleskrivere; blekk for bruk med digitale skrivere. 
35 Salg av skrivere og blekk til skrivere; 
forretningskonsultasjoner på området trykking og grafisk 
kunst. 
37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
trykkeriutstyr. 
40 Trykking; offsettrykking; 
41 Opplæringstjenester på området trykking. 
42 Tekniske konsultasjoner og forskning på området 
trykking; konsultasjonstjenester, nemlig, rådgivning relatert 
til fremstilling av blekk og blekkrelaterte produkter; 
konsultasjonstjenester på området integrasjon; 
konsultasjonstjenester på området design, utvelgelse, 
implementering og bruk av digitale trykkingsystemer for 
andre; konsultasjoner vedrørende trykking og 
trykkingsprosesser, nemlig tilveiebringelse av 
kvalitetssikring, kontrolltjenester og revisjonstjenester på 
området trykkingsprosesser, trykkingsprosjektpreparater, 
påføring av blekk til papir og innbinding av trykt 
dokumentasjon for forbedring av kvalitet, effektivitet, 
redusering av avfall og økt produktivitet; design av grafisk 
kunst; tilveiebringelse av informasjon på området via 
internett; tilveiebringelse av spesifikk informasjon etter 
forespørsel fra kunder via internett. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225227 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311387 
(220) Inndato: 2003.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARBOUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARBOUR 

(730) Innehaver: 
 J & P Coats Ltd , 155 St Vincent Street, Glasgow, 

Skottland, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Garn og tråd for tekstiler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225229 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311389 
(220) Inndato: 2003.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NYLBOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NYLBOND 

(730) Innehaver: 
 J & P Coats Ltd , 155 St Vincent Street, Glasgow, 

Skottland, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Garn og tråd for tekstiler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225230 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311388 
(220) Inndato: 2003.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DABOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DABOND 

(730) Innehaver: 
 J & P Coats Ltd , 155 St Vincent Street, Glasgow, 

Skottland, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Garn og tråd for tekstiler. 

 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225231 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311819 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.02 US 76/526846 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEE THE UNSEEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEE THE UNSEEN 

(730) Innehaver: 
 Raytheon Co , 870 Winter Street, MA02451-1449 

WALTHAM, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Infrarøde elektroniske apparater, instrumenter og 
systemer, nemlig termale billedsystemer, anordninger, 
komponenter samt diverse elektronisk tilbehør for disse; 
manualer for ovennevnte tilknyttet slike apparater og 
systemer 
37 Vedlikehold og reparasjoner av infrarøde 
elektroniske apparater, instrumenter og systemer 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225232 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200310895 
(220) Inndato: 2003.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Arla Smör- & rapsolja 

(730) Innehaver: 
 Arla Foods AB , Torsgatan 14, S-105 46 Stockholm, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Smør, spiselige oljer og fett. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225233 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311068 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SBL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SBL 

(730) Innehaver: 
 Emgs AS , Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare, dataprogrammer og 

datamaskinvare; rapporter, instruksjons- og 
undervisningsmateriell i elektronisk form. 
16 Trykksaker, tidsskrifter; rapporter, instruksjons- 
og undervisningsmateriell. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; geologisk forskning, geologisk leting og 
geologiske undersøkelser; ingeniørvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225234 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400281 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Norge Miljøhus Et renere, bedre & sunnere hjemmeklima 

(730) Innehaver: 
 Hus og Hytte Bygg AS , Brobekkveien 101, 0582 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; 
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler 
og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; 
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke 
opptatt i andre klasser); malmer; byggematerialer av metall, 
dører av metall, vindusrammer av metall. 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, 
paknings-og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall). 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall); byggematerialer, dører, 
vindusrammer, ikke av metall, prefabrikerte hus, hyttebygg, 
vindusglass. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; boligbygging og hyttebygging, 
ferdighusbygging. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225235 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200312090 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAXIMAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAXIMAT 

(730) Innehaver: 
 Maximat AB ,  , SE 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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. 
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  
(unntatt salatdressinger); krydderier; is. 
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. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige  drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til  fremstilling av drikker. 
35 Videresalg av næringsmidler, hygieniske artikler, 
papirvarer og  rengjøringsprodukter samt øvrige 
husholdningsartikler. 
43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke; 
restaurant- og kafevirksomhet, catering. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225237 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400704 
(220) Inndato: 2004.02.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.13 CH 53941/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Figuren er i farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper for personlig rengjøring, parfymevarer, 

eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, 
tannpussemidler, forhåndsimpregnerte servietter med 
personlige rengjørings- og/eller kosmetiske preparater. 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter; fungicider, herbicider; forhåndsimpregnerte 
servietter med medisinsk lotion. 
16 Papirprodukter for husholdnings- og hygienisk 
bruk, herunder kjøkken- og badehåndklær, tørkeruller for 
kjøkken, bordservietter av papir, lommetørklær av papir, 
ansikts- og renseservietter av papir, toalettpapir, servietter 
av papir; engangsbleier av papir og/eller cellulose; 
trykksaker, herunder publikasjoner, bøker, magasiner 
(tidsskrifter); materialer til bokbinding. 
21 Husholdningsredskaper samt -beholdere, 
herunder beholdere for tannpleieprodukter (ikke av edelt 
metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster 
(ikke malerpensler), herunder tannbørster og elektriske 
tannbørster; tannstikkere, instrumenter for rengjøring av 
tenner og gummer; tanntråd; gjenstander til 
rengjøringsformål; glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser). 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser, herunder håndklær av tekstiler, hansker for 
toalettbruk, vaskekluter, gardiner av tekstil eller plast, 
brikker og tallerkenbrikker av tekstil. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
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ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225239 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200310972 
(220) Inndato: 2003.11.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OXYVISION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OXYVISION 

(730) Innehaver: 
 OxSeaVision AS , 6650 Surnadal, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, regulering og kontroll av 
oksygentilførsel i vann; oksygendiffusorer. 
37 Installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil. 
 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225240 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311069 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SFL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SFL 

(730) Innehaver: 
 Emgs AS , Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare, dataprogrammer og 

datamaskinvare; rapporter, instruksjons- og 
undervisningsmateriell i elektronisk form. 
16 Trykksaker, tidsskrifter; rapporter, instruksjons- 
og undervisningsmateriell. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; geologisk forskning, geologisk leting og 
geologiske undersøkelser; ingeniørvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225241 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200309474 
(220) Inndato: 2003.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Life is Good Inc , 56 A Kendall Pound Road, Derry, NH 

03038, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Sportsklær, nemlig, t-skjorter, gensere, skjorter, 
trøyer, hatter og luer, bukser, shorts. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225242 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311390 
(220) Inndato: 2003.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NYMO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NYMO 

(730) Innehaver: 
 J & P Coats Ltd , 155 St Vincent Street, Glasgow, 

Skottland, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Garn og tråd for tekstiler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225243 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311391 
(220) Inndato: 2003.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WEAVERBIRD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WEAVERBIRD 

(730) Innehaver: 
 J & P Coats Ltd , 155 St Vincent Street, Glasgow, 

Skottland, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Garn og tråd for tekstiler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225244 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311837 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOTTO MUSKEL plaster 

(730) Innehaver: 
 Gin Wic Norge AS , Postboks 10, 1550 Hølen, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske produkter; plaster. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225245 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400859 
(220) Inndato: 2004.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMU AUSTRALIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMU AUSTRALIA 

(730) Innehaver: 
 Emu Ridge Australia Inc , 1625 N El Camino Real, 

CA92672 SAN CLEMENTE, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225246 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400523 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAAZ.COM 

(730) Innehaver: 
 Narry Export Import Trading Co Ltd , 155/22 Soi 11/1 

Sukhumit Rd, Klontoey Wattana, 10110 BANGKOK, TH 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Vogt & Wiig , Postboks 21 Posthuset, 0051 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 

trykksaker; fotografier; papirvarer; plastemballasje; 
trykktyper og klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
40 Bearbeiding av stoffer, tekstiler, klær, fottøy, 
hodeplagg. 
42 Skreddertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225247 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311810 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B 

(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain SA , 44 Rue François 1er, F-75008 Paris, 

FR 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver; -høvler og -maskiner. 
16 Papir, papp og varer jaget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
tlf bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
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. 
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) 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 
23 Garn og tråd for tekstile formål 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige 
blomster. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
28 Spill og leketøy; gymnastikk-og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; met og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225248 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311811 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALMAIN 

(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain SA , 44 Rue François 1er, F-75008 Paris, 

FR 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver; -høvler og -maskiner. 
16 Papir, papp og varer jaget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
tlf bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
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. 
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) 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 
23 Garn og tråd for tekstile formål 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige 
blomster. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
28 Spill og leketøy; gymnastikk-og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; met og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225249 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311842 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOORSI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOORSI 

(730) Innehaver: 
 Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse , Postboks 

2273, 3103 Tønsberg, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Opplæringsvirksomhet. 
42 Teknologiske tjenester; informasjonsvirksomhet 
vedrørende sikkerhetskontroller av arbeidsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225250 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200310582 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIERRE CARDIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIERRE CARDIN 

(730) Innehaver: 
 P.C. International Marketing Ltd of TrustNet Chamers , 

P.O. Box 3444,  , VG 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Juvelervarer, smykker, edelsteiner og 

halvedelsteiner; juvelervarer og smykker laget av edle 
metaller eller overtrukne hermed; bijouterivarer og alle 
juvelervarer og smykker; lommeur, klokker og deler dertil 
inkludert klokkearmbånd; ur og deler dertil; alle forannevnte 
varer i klasse 14. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225251 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200308839 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
TRANSFER DEVICE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRISTOL-MYERS SQUIBB TRANSFER DEVICE 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Kirurgiske, medisinske, ortodontiske og 

veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225252 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311847 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KF Kreativt Forum 

(730) Innehaver: 
 Servicekontoret for Kreativt Forum , Fredensborgveien 24 

M, 0177 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Magasiner, trykksaker, bøker. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, 
markedsføringstjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; ugivelse av magasiner og trykksaker; 
organisering og ledelse av konferanser og 
moteoppvisninger. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225253 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200311848 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GULLBLYANTEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GULLBLYANTEN 

(730) Innehaver: 
 Servicekontoret for Kreativt Forum , Fredensborgveien 24 

M, 0177 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Magasiner, trykksaker, bøker. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; ugivelse av magasiner og trykksaker; 
organisering og ledelse av konferanser og 
moteoppvisninger. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225254 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200400265 
(220) Inndato: 2004.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEMENTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEMENTO 

(730) Innehaver: 
 Memento , Dronningens gate 11, 0152 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker. 

35 Annonsevirksomhet 
41 Kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225255 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311844 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORSK TIPPING MULTISPILL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORSK TIPPING MULTISPILL 

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS , 2325 Hamar, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill - spilleautomater (maskiner) med eller uten 

myntinnkast. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet - herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler, 
elektroniske oppslagstavler. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter - herunder lotterier og organisering av lotterier, 
pengespillvirksomhet, spillejenester tilbudt online. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225256 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400297 
(220) Inndato: 2004.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ci instrument companiet as 

(730) Innehaver: 
 Instrumentcompaniet AS , Postboks 140 Manglerud, 0612 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 JusIT Advokat AS , Postboks 472, 1327 Lysaker, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Måleinstrumenter, kontrollinstrumenter, optiske 
apparater. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225257 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400300 
(220) Inndato: 2004.01.13 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.23 US 78278029 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAXIMUM CHASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAXIMUM CHASE 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399 

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på 
datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser 
(cartridge); dataspillkassetter; dataspillbånd; 
videospillinnsatser (cartridge); og videospillkassetter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225258 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400459 
(220) Inndato: 2004.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kjellingz 

(730) Innehaver: 
 Kjell Ivar Bjølgerud, Kjennerudveien 43, 3420 

LIERSKOGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektronisk text, lyd og bilde overføring og 
gjengivelse. 
16 Effekter laget av papir og papp. 
41 Underholdningsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225259 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400266 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EN GAVE FRA HAVET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EN GAVE FRA HAVET 

(730) Innehaver: 
 Arjen Kraaijeveld, Tjernagel, 5550 SVEIO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fisk, fiskeprodukter, skalldyr, skjell. 

31 Tang, tare, planter, grønnsaker. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225260 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311846 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTIX 

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS , 2325 Hamar, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill- spille automater (maskiner) med eller uten 

myntinnkast. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter - herunder lotterier og organisering av lotterier, 
pengespillvirksomhet, spilletjenester tilbudt online. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225261 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311577 
(220) Inndato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSING`S :varige løsninger 

(730) Innehaver: 
 Rosing's Industrier AS , Postboks 83, 1483 Skytta, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Områdesikrings- og adgangskontrollprodukter i 

form av gjerder, grinder, rotasjonssperrer, porter og 
industriporter i stål og aluminium. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
40 Produksjon av gjerdestolper, vinkeljern, grinder, 
porter, gjerder og rotasjonssperrer i stål og aluminium. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225262 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311578 
(220) Inndato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSING`S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSING`S 

(730) Innehaver: 
 Rosing's Industrier AS , Postboks 83, 1483 Skytta, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Områdesikrings- og adgangskontrollprodukter i 

form av gjerder, grinder, rotasjonssperrer, porter og 
industriporter i stål og aluminium. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
40 Produksjon av gjerdestolper, vinkeljern, grinder, 
porter, gjerder og rotasjonssperrer i stål og aluminium. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225263 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200210604 
(220) Inndato: 2002.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADIO 

(730) Innehaver: 
 Planet Earth Skateboards Inc , 1916 Palomar Oaks Way, 

Suite 150, Carlsbad, CA 92008, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 225264 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200310894 
(220) Inndato: 2003.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PERIKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERIKA 

(730) Innehaver: 
 Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co , Willmar-Schwabe-

Stasse 4, D-76227 Karlsruhe, DE 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Vegetabilske legemidler til behandling av 

depresjoner. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225265 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200309995 
(220) Inndato: 2003.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lingon & Blåbär 

(730) Innehaver: 
 L & B International Ltd , 167 Merchants Street, VLT 03, 

Valletta, MT 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Ryggsekker, håndvesker, strandvesker, 
shoppingvesker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy. 
35 Kundeinformasjon ved salg av lær, vesker, 
ryggsekker, klær, sko, hodeplagg, spill og leketøy. 
41 Undervisning/utdanning; arrangering av 
veiledning/instruksjon. 
42 Klesdesign. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225266 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200309996 
(220) Inndato: 2003.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINGON & BLÅBÄR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINGON & BLÅBÄR 

(730) Innehaver: 
 L & B International Ltd , 167 Merchants Street, VLT 03, 

Valletta, MT 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Ryggsekker, håndvesker, strandvesker, 
shoppingvesker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy. 
35 Kundeinformasjon ved salg av lær, vesker, 
ryggsekker, klær, sko, hodeplagg, spill og leketøy. 
41 Undervisning/utdanning; arrangering av 
veiledning/instruksjon. 
42 Klesdesign. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225267 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311887 
(220) Inndato: 2003.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NorgesGruppen 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket 

(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA , Postboks 2775 Solli, 0204 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester, 

PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier 
og -undersøkelser; spredning av reklameannonser, 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell (flyveblad og vareprøver); rådgivning om 
reklame, salg av matvarer, av husholdningsartikler, av 
parfymeriprodukter; salg av kjølt. av fisk, av fjærkre og av 
vill, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede og kokte 
frukter og grønnsaker, av geleer, av syltetøy, av kompotter, 
av egg, av melk og av melkeprodukter, av spiselige oljer og 
fett; salg av kaffe, av le. av kakao, av sukker, av ris, av 
tapioka, av sago, av kaffeerstatning, av mel og 
næringsmidler av korn, av brød, av bakverk og av 
konditorvarer, av konfektyrer, av spiseis, av honning, av 
sirup. av gjær, av bakepulver, av salt, av sennep, av eddik, 
av sauser, av krydderier, av is: salg av jordbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter samt av korn, ikke 
opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og 
grønnsaker, av frø og såvarer, av naturlige planter og 
blomster, av næringsmidler til dyr, av malt; salg av øl, av 
mineralvann, av kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av sak 
og andre preparater til fremstilling av drikker; salg av 
tobakk, av artikler for røkere, av fyrstikker; salg av 
husholdnings- og kjøkkenredskaper, av beholdere (ikke av 
edelt metall eller plettert dermed), av kammer og svamper, 
av børster (ikke malepensler), av malerialer for 
børstebinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av 
stålull, av glassvarer, av porselen og av keramikk, salg av 
blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til 
rengjøring, av polering, av flekkfjerning samt til sliping, av 
såper, av parfymevarer, av eteriske oljer, av kosmetikk, av 
hårvann og av tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225268 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400879 
(220) Inndato: 2004.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The English Pub It`s Happening ! 

(730) Innehaver: 
 Kjs Servering AS , Torget 2, 5014 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 

midlertidig innlosjering. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 225270 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311870 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 treehouse childrens decor co. 

(730) Innehaver: 
 Colortex Cotton Dyers (Proprietary) Ltd , No 3 Duminy 

Street, Parow, Cape Town, Western Cape, ZA 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; sengetøy; overtrekk til møbler; senge- og 
bordtepper. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225272 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400354 
(220) Inndato: 2004.01.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL TEQUILA CONGELADO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EL TEQUILA CONGELADO 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur #8500, 

Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl og maltholdige drikker; ikke-alkoholholdige 
drikker og blandinger for fremstilling av drikker; drikker 
beregnet blandet med øl og maltholdige drikker; ikke-
alkoholholdige cocktailblandinger. 
33 Alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikker 
beregnet blandet med øl og maltholdige drikker; 
alkoholholdige cocktailblandinger. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225274 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400356 
(220) Inndato: 2004.01.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL CONGELADO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EL CONGELADO 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur #8500, 

Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Tequila; alkoholholdige drikker; alkoholholdige 
cocktailer 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225275 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311891 
(220) Inndato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLAROID POLARIZED 

(730) Innehaver: 
 Polaroid Corp , 1265 Main Street, Waltham, MA 02451, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optiske produkter og øyerelaterte produkter 

(eyewear); linser, innfatninger, solbriller, briller, lorgnetter 
og klips. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225276 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400880 
(220) Inndato: 2004.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Polarolje 

(730) Innehaver: 
 Polargodt AS , 6070 TJØRVÅG, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Biologiske preparater for veterinært og medisinsk 
bruk; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; raffinert selolje; 
kosttilskudd til dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225277 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311869 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MITCHUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MITCHUM 

(730) Innehaver: 
 Revlon (Suisse) SA , CH-8952 Schlieren, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Antiperspiranter og deodoranter. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225278 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311855 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.26 FR 033247991 
(540) Gjengivelse av merket: 

REFERENCE3D 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REFERENCE3D 

(730) Innehaver: 
 Spot Image , 5, rue des Satellites, FR- 31400 Toulouse, FR

Institut Geographique National , 136 bis rue de Grenelle, 
75007 PARIS, FR 

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 og instrumenter for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; antenner; båndopptagere; 
magnetiske båndspillere (for datamaskiner); magnetiske 
bånd; videobånd; kameraer; videokameraer; CD-ROM 
(audio-video); CD-ROM (som leser minne); magnetiske 
plater; optiske plater; fonografiske plater; optiske 
datamedia; magnetiske datamedia; magnetiske 
opptaksmedia; sendere (telekommunikasjon); 
databehandlingsapparater; bærere for mørke plater 
(fotografi); CD-spillere; optiske tegnlesere; 
datamaskinprogramvarer (innspilte), 
datamaskinspillprogrammer; speil (optiske); 
observasjonsinstrumenter; datamaskinprogrammer 
(nedlastbare programvarer); magnetiske bånd, 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for vitenskapelige 
formål; fjernkontrollapparter; sendere (telekommunikasjon). 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon 
ved datamaskinterminaler; fremskaffelse av 
brukertilgjengelighet til et globalt datamaskinnettverk 
(tjenesteleverandører); datamaskinassistert overførsel av 
meldinger og bilder; satellittoverføringer. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; gjenoppretting av 
datamaskindata; konsultasjon i miljøvern; datakonvertering 
av datamaskinprogrammer og data (ikke fysisk 
konvertering); datamaskinprogramvaredesign; teknisk 
prosjektstudier; målinger; oljefeltmålinger; geologiske 
målinger; geologiske undersøkelser; analyser for 
oljefeltutnyttelser; landemålinger; administrasjon og 
lisensiering av intellektuelle rettigheter; oljeprospektering; 
byplanlegging; datamaskinprogrammering; geologiske 
prospektering. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225279 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400273 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERBAL ESSENCES RAINFOREST 
FLOWERS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERBAL ESSENCES RAINFOREST FLOWERS 

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 

hårvann, tannpussemidler, preparater til rensing, pleie, 
behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, 
hårpleieprodukter, preparater for hårtoning, -bleking og -
farging. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225280 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400272 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERBAL ESSENCES HAWAFENA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERBAL ESSENCES HAWAFENA 

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 

hårvann, tannpussemidler, preparater til rensing, pleie, 
behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, 
hårpleieprodukter, preparater for hårtoning, -bleking og -
farging. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225281 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400270 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIORGIO FIRMANI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIORGIO FIRMANI 

(730) Innehaver: 
 Spar Kjøp AS , Postboks 7303, 5020 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, sko, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225282 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400532 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOVOMNI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOVOMNI 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; 
farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225283 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400535 
(220) Inndato: 2004.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKUTESILD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKUTESILD 

(730) Innehaver: 
 Sildakongen Produksjon AS , Postboks 23, 4296 

ÅKREHAMN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fisk og fiskeprodukter herunder sild og 
sildeprodukter 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225284 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400635 
(220) Inndato: 2004.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADREGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADREGA 

(730) Innehaver: 
 Adrega AS , Vollsveien 13 C, 1366 LYSAKER, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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; alle typer 
datamaskinprogrammer uavhengig av lagringsmedium eller 
lagringsmetode, herunder men ikke begrenset til 
databaseprogrammer for prosjektledelse i bedrifter. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, herunder men ikke begrenset til utvikling 
av databaseprogrammer for prosjektledelse i bedrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225285 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400636 
(220) Inndato: 2004.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AUTOSPIRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUTOSPIRE 

(730) Innehaver: 
 Home Automation AS , Stranden 51, 0250 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Hus & Co v/ Christian S.Svensen , Olaf 

Helsetvei 6, 0619 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225288 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200309189 
(220) Inndato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROJECT ALABAMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROJECT ALABAMA 

(730) Innehaver: 
 Project Alabama LLC , 6534 County Road 200, Florence, 

AL 53633, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Juvelvarer, nemlig ringer, armbånd, halsbånd, 

øredobber og pins; klokker og ur. 
18 Ryggsekker, portemoneer, skuldervesker, 
sportsbager, bokvesker, skipssekker, reisevesker, 
handlevesker, garderobeposer, kosmetikkvesker, 
toalettvesker, lommebøker, reisegods, nemlig kofferter, 
bager, ryggsekker, beautybokser og stresskofferter 
25 Klær, nemlig bluser, skjorter, t-skjorter, 
treningsgensere, kjoler, skjørter, 
jakker, kåper, frakker, blazere, bukser, shorts, vester, 
gensere, hatter, skjerf, tørklær, sko, støvler, støvletter, 
belter (som bekledning), smokingbelter, underliv, korsetter, 
bysteholdere, truser, bikinier og badedrakter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225291 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400253 
(220) Inndato: 2004.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLAYMUSICMAGAZINE.COM THE MUSIC MAGAZINE 

ON THE INTERNET 
(730) Innehaver: 

 PlayMusicMagazine AS , Postboks 28, 2271 Flisa, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet 
41 Underholdningsvirksomhet. 
42 Design og utvikling av dataprogrammer/internet 
magasin 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225292 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200307696 
(220) Inndato: 2003.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRIMEDGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRIMEDGE 

(730) Innehaver: 
 Eizo Nanao Corp , 153, Shimokashiwano-cho, Matto-shi, 

Ishikawa-ken, JP 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Skjermvisningsmonitorer; 
skjermvisningsmonitorer av flytende krystall (LCD); 
katodestrålerørskjermmonitorer (CRT-monitorer); 
fjernsynsapparater og fjernsynsmottakere; og 
bildeprojektorer for bruk med PC. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225293 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200300443 
(220) Inndato: 2003.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FROOGLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FROOGLE 

(730) Innehaver: 
 Mine Penger AS , c/o Blystad, Akersbakken 39 B, 0172 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; økonomisk 
planlegging, økonomiske beregninger. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225294 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311537 
(220) Inndato: 2003.12.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.03 US 78/295401 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMIRNOFF 

(730) Innehaver: 
 Diageo North America Inc , 6 Landmark Square, CT06901 

STAMFORD, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225295 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200311875 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 girl:power 

(730) Innehaver: 
 International Trend v/Rune Ommedal , Postboks 29, 4311 

Hommersåk, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

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

28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til ftemstilling av drikker; essenser, 
preparater, saft og sirup for tilberedelse og fremstilling av 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225296 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400737 
(220) Inndato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

V-LYTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 V-LYTE 

(730) Innehaver: 
 Dade Behring Inc , P.O. Box 778, IL60015-0778 

DEERFIELD, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Elektrolyttløsninger, kjemikalier, biologiske og 

kjemiske løsninger og reagenser for medisinsk og klinisk 
diagnostisk anvendelse 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225297 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200310195 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEKETØY STORMBERG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEKETØY STORMBERG 

(730) Innehaver: 
 Stormberg International AS , 4636 Kristiansand S, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstil og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser, senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy. hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225298 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400530 
(220) Inndato: 2004.01.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Wake up 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 WAKE UP 

(730) Innehaver: 
 Anni Onsager,  , NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Rådgivningstjenester for ledelse av handels- og 
industriforetak; tjenester i forbindelse med utnyttelse 
og/eller sammenstilling av matematiske og/eller statistiske 
data; faglige konsultasjoner om forretninger. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil: opprettelse og 
vedlikehold av websider. 
44 Helsetjenester; medisinske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225299 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400741 
(220) Inndato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELASTIGIRL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELASTIGIRL 

(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc , 500 South Buena Vista Street, 

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 
kontrrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler 
(ikke opptatt i andre klasser); julepynt 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225300 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400525 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAINGUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 STAINGUARD 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STAINGUARD 

(730) Innehaver: 
 Reckitt & Colman (Overseas) Ltd , Dansom Lane, HU87DS 

HULL, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Blekemidler; midler til rengjøring, polering, 

flekkfjerning samt til sliping; midler til rengjøring av avløp og 
utslagsvasker og oppvaskkummer; rensemidler; 
rensemidler med desinfiserende egenskaper; 
rengjøringsmidler med desinfiserende egenskaper; midler 
til å fjerne kjelstein; midler til å fjerne rust, midler for 
avkalking og fjerning av kalkbelegg for husholdningsbruk; 
såper; midler for fjerning av misfarging; rengjøringsmidler 
som motvirker dannelse av misfarging og kjelstein. 
5 Hygieniske preparater for medisinske formål; 
desinfeksjonsmidler; desinfiserende preparater; 
desinfiserende oppløsninger for bruk på rengjorte (wiping) 
overflater; desinfeksjonsmidler for husholdningsbruk eller 
for hygieniske eller sanitære formål; desinfiserende midler 
og preparater med desinfiserende egenskaper; 
antibakterielle preparater; preparater eller stoffer for å gjøre 
luft frisk eller for å rense luft; fungicider; preparater eller 
stoffer med sanitære, desinfiserende eller soppdrepende 
egenskaper eller for å gjøre luft frisk eller for å rense luft 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225301 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400748 
(220) Inndato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.18 US 78/288796 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIGHTNING MCQUEEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIGHTNING MCQUEEN 

(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc , 500 South Buena Vista Street, 

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 
kontrrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler 
(ikke opptatt i andre klasser); julepynt 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225302 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400528 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Vi tar forbehold om detaljer i merket 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CANADA GOOSE ARCTIC PROGRAM 

(730) Innehaver: 
 Metro Sportswear Ltd , 1381 Castlefield Ave., M6B1G7 

TORONTO,ONTARIO, CA 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær og ytterklær, nemlig kåper, frakker, jakker, 

trøyer, pullovere, overaller, kjeledresser, vester, 
undertrøyer, gensere, skjorter, benklær, anorakker, 
hansker, vanter og votter. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225303 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400639 
(220) Inndato: 2004.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMESTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMESTO 

(730) Innehaver: 
 Arild Spandow, Jacob Hansens vei 9, 0370 OSLO, NO 

Thor Spandow, Måkeveien 26, 0139 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Lill A Grimstad, Værftsgt 1 C, 1511 Moss, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer hardware og computer mykvare 
herunder egenutviklet software, 
deler og tilbehør til forannevnte varer; ekstrautstyr for 
computere- integrerte kretser; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare); computer hardware og computer mykvare og 
publikasjoner i elektronisk form (nedlastbar) innlevert on-
line fra databaser, fra innretninger tilveiebrakt på et globalt 
computernettverk, telenett eller internett; interaktiv 
computer mykvare; computer mykvare for bruk innen 
forretningskonsulentvirksomhet, 
ledelseskonsulentvirksomhet, konsulentvirksomhet for 
forretningsdrift, 
strategisk konsulentvirksomhet, computer og 
konsulentvirksomhet for 
informasjonsteknologi og implementering, finansielle 
konsultasjoner, 
telelkommunikasjonsvirksomhet, samt outsourcing. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; 
bedriftsundersøkelser; forretningsevaluering; 
konsulentbistand i forretningssaker, bedrift- og 
forretningsledelse og personalspørsmål; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; personellutvelgelse; 
personellrekruttering; regnskapsanalyser; regnskapsførsel: 
regnskapskontroll; utarbeiding av skatteberegning; 
statistisk informasjon; økonomisk planlegging, økonomiske 
beregninger. 
42 Konsulenttjenester i forbindelse med computer 
hardvare og mykvare, 
computerprogrammering; support og konsulenttjenester for 
administrasjon av 
computersystemer, databaser og applikasjoner; grafisk 
design for 
sammenstilling av nettsider på internett, 
informasjonstjenester i forbindelse med computer hardvare 
og mykvare tilveiebrakt on-line via et globalt, 
computernettverk eller internett; oppsett og vedlikehold av 
nettsider; verting av nettsteder for andre: tjenester i 
forbindelse med utleie av tilgangstid til computerdatabaser; 
konsulenttjenester i forbindelse med 
computere,computersystemer og informasjonsteknologi; 
computerprogrammering for andre; tjenester i forbindelse 
med installasjon og implementering av computer mykvare 
og computersystemer; ajourføring av 
computerprogrammer, analyser av computersystemer, 
design av computerprogrammer, installasjon av 
computermykvare, rådgivning vedrørende 
informasjonsteknologi; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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(111) Reg.nr.: 225304 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400537 
(220) Inndato: 2004.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIC Omega 3 

(730) Innehaver: 
 Uni Pharma Holding AS , 8178 Halsa,  , NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 

farmasøytiske og veterinære preparater. 
29 Spiselige oljer og og fett, fisk. 
30 Krydderier, honning, sirup. 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 225305 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400814 
(220) Inndato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

URBANIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URBANIUM 

(730) Innehaver: 
 Urbanium AS , Hasleveien 15 E, 0571 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av 
fast eiendom; taksering av fast eiendom; 
eiendomsomsetnings, eiendomsmegling. 
37 Byggevirksomhet vedrørende fast eiendom; 
byggeledelse 
42 Planlegging vedrørende bygging; rådgivning 
vedrørende bygging 

(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 225306 
(151) Reg.dato.: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200400817 
(220) Inndato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CODELINK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CODELINK 

(730) Innehaver: 
 Amersham Plc , Amersham Place, HP79NA LITTLE 

CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemikalier og kjemiske reagenser for bruk i 
industri, vitenskap og forskning; biokjemiske og 
biologiske reagenser for bruk i industri, vitenskap og 
forskning; kjemiske preparater for vitenskapelige 
formål; preparater for diagnoser for vitenskapelige 
formål; radioaktive elementer, isotoper, preparater 
og reagenser for industrielle, forsknings- og 
vitenskapelige formål; gasser og gassmiksturer for 
industrielle, forsknings- og vitenskapelige formål. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater,  
medisiner og substanser; diagnostiske midler,  
preparater og substanser for medisinske formål;  
kontrastmidler for medisinsk billedbehandling;  
diagnostiske scanningmidler for in vivo bruk;  
radiofarmasøytiske produkter; radioaktive kilder og  
standarder for bruk i nukleær medisin; gasser og  
gassmiksturer for medisinsk billedbehandling. 
9 Apparater og instrumenter for bruk i  
vitenskap, forskning og industri; apparater og  
instrumenter for måling; apparater og instrumenter  
for billedbehandling; radiologiske apparater og  
instrumenter; datamaskiner og skrivere, og  
programvare og programmer for bruk dertil;  
programvare og programmer for medisinsk bruk;  
glasstøy for laboratoriebruk; deler og tilbehør for  
forannevnte varer. 
10 Kirurgiske, medisinske, dentale og  
veterinære apparater og instrumenter; diagnostiske sett for 
bruk i tester for medisinske formål; apparater  
og instrumenter for bruk i medisinske diagnoser;  
radiologiske apparater for diagnostiske og  
medisinske formål; røntgenapparater for medisinsk  
bruk; deler og tilbehør for forannevnte varer. 
42 Tjenester i forbindelse med forskning og  
utvikling; konsultasjonstjenester relatert til kjemisk  
forskning; konsultasjonstjenester relatert til  
oppdagelse og evaluering av legemidler og  
medikamenter og blandinger som har diagnostiske  
egenskaper; tekniske støttetjenester; diagnostiske  
tjenester; analytiske tjenester; bioteknologiske  
tjenester; rådgiving relatert til alle forannevnte  
tjenester. 
44 Konsultasjonstjenester relatert til  
farmasøytisk forskning; konsultasjonstjenester  
relatert til medisinsk og diagnostisk  
billedbehandling; medisinske informasjonstjenester;  
konsultasjonstjenester relatert til diagnostiske,  
profylaktiske og/eller terapeutiske egenskaper;  
tjenester i forbindelse med medisinsk  
billedbehandling; rådgivning relatert til alle  
forannevnte tjenester. 
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(450) Kunngjøringsdato  52/04, 2004.12.20 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 225221 
(151) Reg.dato.: 2004.12.14 
(210) Søknadsnr.: 200411137 
(220) Inndato: 2004.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

MKN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MKN 

(730) Innehaver: 
 Magdalena Nicolaysen, Ordfører Scheiesgate 29, 4085 

HUNDVÅG, NO 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.12.20 - 52/04

 

89 
 

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

 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 Madrid- 
 protokollen 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 internasjonaleregistreringen. 
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 hjemlands- 
 registrering eller -søknad. 
 
 

 (111) Int.reg.nr: 0173305 
(151) Int.reg.dato: 1993.12.09 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200400231 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALZERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALZERS 

(730) Innehaver: 
 Balzers AG , 9496 BALZERS, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Vacuum apparatus of all types, particularly 

vacuumizing installations, preferably vacuum pumps, 
fusing, casting and impregnating installations, included in 
this class. 
9 Vacuum measuring apparatus; thin layers applied 
on the surface of objects with a view to changing reflection, 
selective reflection, transparency and selective 
transparency; surface layers on instruments of all types 
such as spectacle lenses, lenses, apparatus for physics 
and chemistry and parts of apparatus, included in this 
class. 
11 Vacuum fusing, casting, impregnating and drying 
installations, as well as parts thereof, auxiliary devices and 
accessories included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0241789 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.03.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200309365 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FERRERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERRERO 

(730) Innehaver: 
 Ferrero SpA , Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba, IT 

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Cocoa, chocolate, candy, chewing gum, pastries, 
powders for edible ices, powders for the table. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0270730 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200400232 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUTTERFLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUTTERFLY 

(730) Innehaver: 
 Tamasu Butterfly Europa GmbH. , Am Schürmannshütt 

40a, D-47441 Moers, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Articles for table tennis, namely netposts, bats, 
rubber covers for bats, balls, nets, table and bats. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0362014 
(151) Int.reg.dato: 1989.08.13 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200305830 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMAZONE 

(730) Innehaver: 
 Amazonen-Werke H Dreyer GmbH & Co KG , Am 

Amazonenwerk 9-13, D-49205 Hasbergen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Transport crates and silos (fixed, transportable or 
intended for installation). 
7 Fertilizer distributors, spreaders for manure, 
sowers, land cultivation implements, hay making machines, 
potato diggers, potato sorters-calibrators, cleaners and 
separators for seeds, conveyors. 
19 Silos (fixed or intended for installation). 
20 Transport crates. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0577559 
(151) Int.reg.dato: 1991.10.24 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200400235 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 focus 

(730) Innehaver: 
 Atelier Dominique Imbert , Viols le Fort, F-34380 Saint 

Martin de Londres, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Indoor chimneys. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0579344 
(151) Int.reg.dato: 1991.11.19 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200400236 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 1991.07.24 DE 2 006 135 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gut Frielingshof 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, D-74167 

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Tinned meat meat and sausages; milk and dairy 
products, namely butter, cheese, fresh and sour cream, 
yoghurt, powdered milk for nutritional purposes, soft white 
cheese products, curdled milk products, kephir, sterilised 
and fresh milk, desserts made of yoghurt, soft white cheese 
and cream. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0603877 
(151) Int.reg.dato: 1993.03.30 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200400238 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 1992.12.17 DE 2 031 549 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gut Frielingshof 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, D-74167 

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Charcuterie according to local recipes; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fine 
foods and prepared dishes, also as deep-frozen goods, 
mainly made of meat, fish, poultry and game, prepared with 
fruit and vegetables, also with pasta, potatoes or rice; 
pickles; salads made with products included in this class. 
30 Bread, pastry and confectionery. 
31 Fresh fruits and vegetables. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0607530 
(151) Int.reg.dato: 1993.09.08 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200400240 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 1993.04.20 DE 2 037 488 
(540) Gjengivelse av merket: 

RACHMANINOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RACHMANINOFF 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, D-74167 

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (excluding beer). 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0612658 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200400221 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tropical 

(730) Innehaver: 
 Andrzej Ogrodnik , ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzow, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Nutritional goods for breeding fauna and flora, 

particularly for aquariums, enriched with medicines. 
31 Nutritional goods for fauna, particularly for 
aquariums. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0613166 
(151) Int.reg.dato: 1993.12.11 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200400241 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 1993.06.25 DE 2 041 559 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIGLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIGLA 

(730) Innehaver: 
 Pilkington Deutschland AG , Haydnstrasse 19, D-45801 

Gelsenkirchen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Windows for motor vehicles. 
19 Building glass. 
21 Semi-worked glass. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0623046 
(151) Int.reg.dato: 1994.09.05 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200400222 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Teka 

(730) Innehaver: 
 Teka Industrial SA , Cajo 17, 39011 Santander (Cantabria), 

ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Cookers, ovens, sinks and ventilation hoods, 
apparatus and accessories for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0678581 
(151) Int.reg.dato: 1997.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.07.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200400242 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 1997.01.14 BX 600.943 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORM PACK 

(730) Innehaver: 
 Sierteelt Verpakkings Pool CV , Schipholweg 1, 2316XB 

LEIDEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; cardboard packages, particularly 
for agricultural and horticultural products; printed matter; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes). 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made thereof not included in other classes; products 
made of semi-processed plastics. 
20 Packaging containers of plastic, particularly for 
agricultural and horticultural products. 
42 Design of packaging particularly designed for 
agriculture and horticulture. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0725861 
(151) Int.reg.dato: 1999.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200001765 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 1999.05.07 DE 399 27 026.4/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-NETONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T-NETONE 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG , Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 

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

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0730493 
(151) Int.reg.dato: 1999.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.11.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200400224 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOFINCO 

(730) Innehaver: 
 Sofinco , 27 rue de la Ville l'Eveque, F-75008 Paris, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetic charts, electronic cards, smartcards, 

payment cards, access cards, appliances and devices for 
reading such cards, recorded computer programs, 
electronic components, microprocessors, integrated circuits 
(ICs), for all the above goods. 
36 Insurance; banking operations; financial 
operations; credit and loan transactions of all kinds one-
time loans renewable loans; financing services related to 
leasing with or without purchase option; deposits, receipt of 
public funds; savings services; investment services for all 
savings, insurance and assistance products; banking 
services and loans associated with a bank card or 
proprietary card. 
38 Radio broadcasting, telephone or telegraph 
communications; electronic mail and message transmission 
and computer assisted image services; communication via 
computer terminals. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0740421 
(151) Int.reg.dato: 2000.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200012089 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.09.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BE ICE BE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BE ICE BE 

(730) Innehaver: 
 Be Ice Be , 40, rue Notre Dame de Nazareth, F-75003 

Paris, FR 
(740) Fullmektig: 

 GUETTA Norbert, Avocat , 26, avenue Kléber, F-75116 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headwear. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0762980 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.06.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200400225 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2001.01.04 DE 301 00 410.2/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERMODENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THERMODENT 

(730) Innehaver: 
 Schülke & Mayr GmbH , Robert-Koch-Strasse 2, 22851 

NORDERSTEDT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical cleaning, neutralising and rinsing 
preparations. 
3 Soaps; cosmetics. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; disinfectants; preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0769025 
(151) Int.reg.dato: 2001.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200114694 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRINTCLEAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRINTCLEAN 

(730) Innehaver: 
 BASF Drucksysteme GmbH , Siegles-Strasse 25, D-70469 

Stuttgart, DE 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for commercial purposes, 
namely solvents for use in the manufacture of printing inks. 
3 Ready-to-use washing and cleaning agents for 
use in print works, namely roller cleaners, agents for 
cleaning printing machines and their components. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0771806 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200201077 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.01.24 
(300) Søknadsprioritet: 2001.05.29 DE 301 33 204.5/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 smartbag 

(730) Innehaver: 
 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH , Else-Kröner-

Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dialysis preparations; bags filled with dialysis 
preparations. 
10 Bags filled with dialysis preparations; bags for 
dialysis preparations. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0773419 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.11.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200400244 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIRCUEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CIRCUEL 

(730) Innehaver: 
 Essent NV , Utrechtseweg 310, 6812AR ARNHEM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Liquid and solid gases (fuels). 

35 Business intermediary services in the purchase, 
sale, import and export of secondary fuels; professional 
business advice concerning secondary fuels. 
39 Services of storage, transport and distribution of 
secondary fuels; transport of solid, liquid and gaseous 
materials, including via pipelines. 
40 Production of secondary fuels. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0776427 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200203558 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDUSA MOTION PICTURE 

(730) Innehaver: 
 Medusa Film SpA , 422/424, Via Aurelia Antica, I-00100 

Roma, IT 
(740) Fullmektig: 

 J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 
0134 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, geodetic and electrical 

apparatus and instruments; electric cables; electric 
switches; electronic apparatus and instruments; television 
apparatus; set top units for television sets; radios; 
integrated radios and recorders; radio transmitters; 
radiotelephones; record players; records; tapes; tape 
recorders; videotapes and video recorders; optical disk 
drives; photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring and signalling apparatus; television cameras; 
apparatus for live recording and broadcasting of television 
shows; transponders for radio and television stations; radio 
and television aerials; equipment for the remote 
amplification, reception and transmission of radio signals; 
monitoring, inspection, emergency, life-saving and teaching 
apparatus; ear plugs for use in submarines; automatic coin 
or token-operated apparatus; projectors; sound amplifiers; 
cash registers; calculators; fire extinguishers; electric irons; 
computer programs; computers; computer printers; plugs 
and microprocessors for computers; modems; facsimile 
machines; telephone apparatus. 
16 Books; dictionaries; newspapers; small 
newspapers; comic books; periodicals; reviews; catalogues; 
brochures; leaflets; newsletters; registers; paper, paper 
articles; cardboard; cardboard articles; blotting paper; paper 
for photocopying; articles for bookbinding and bookbinders; 
photographs; office supplies, excluding furniture; adhesive 
materials for the office; glues for office use; art materials; 
paintbrushes for painters; typewriters; stapling machines for 
office use; metal staples; staple removers; metal tacks for 
staplers; punches for office use; instructional and teaching 
material (excluding apparatus); wallets and document 
folders; office binders; playing cards; type faces; printing 
blocks; inking pads for stamps; stamps; stamp racks; date 
stamps; pencil sharpeners; office requisites; office 
materials; seals for office use; rubber erasers; adhesive 
tapes for stationery or household use; paper tapes for 
calculators; penholders; ballpoint pens; pencils; pens; 
chalks; letter clips; correction fluids for documents; 
compasses for drawing; squares and rulers for drawing; 
envelope sealing machines, for offices; envelopes; writing 
paper; carbon paper; paper knives; cutters for office use; 
self-adhesive advertising labels; posters; visiting cards; 
diaries. 

35 Advertising and business services provided to 
and/or on behalf of others; public relations and market 
research services. 
38 Communication services; radio and television 
programme broadcasting services; cable and satellite 
programme broadcasting services; management of 
telephone lines and telephone services; computer-aided 
transmission of messages and images; press agencies; 
information agencies (non-commercial). 
41 Production of radio and television programmes; 
production of films for the television and cinema; production 
of radio and television programmes; rental of radio and 
television stations; film studios; operating cinema facilities; 
rental of videotapes and cinematographic films; rental of 
cinematographic apparatus and accessories; recording 
studio services; rental of sound recordings; record company 
services; show production and performance; theatrical 
performances; services provided in the field of instruction, 
education, entertainment and recreation; organisation and 
management of courses, competitions, games, sports 
competitions, conventions, seminars, musical and singing 
events; organisation of exhibitions for cultural and/or 
entertainment purposes; club services; publishing services; 
physical education; services in connection with the 
development and practice of sports; performance artist 
services; booking agent services; modelling for artists; 
orchestra services; music-halls; discotheque services. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0783139 
(151) Int.reg.dato: 2001.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200207262 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONNECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONNECT 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA , Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 

TORINO, IT 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 
0134 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for the transmission of information on 

vehicles, with the exception of motor buses, particularly 
concerning requests for rescue and emergencies, medical, 
mechanical and roadside assistance in general or in 
connection with tracking and direction positioning, 
information on road traffic, information on weather forecasts 
and on public services. 
12 Vehicles, with the exception of motor buses and 
their parts. 
35 Creation and management of databases for third 
parties and management of systems for access thereof, 
particularly in the field of topography and road maps, traffic 
information, information on available services (medical, 
mechanical and other), on hotel schedules, commercial 
activities, public services; information services in 
connection with commercial activities.  
 
 
39 Assistance and emergency services for vehicles, 
with the exception of motor buses, and travellers, 
particularly transport and breakdown services for vehicles, 
with the exception of motor buses; information services 
relating to tourism. 
42 Medical assistance services, legal advice, 
weather forecast services information services in 
connection with hotel accommodation, hotel and restaurant 
services, creation of systems for accessing databases. 
 
 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0783602 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200207553 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2001.12.21 DE 301 72 988.3/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUSTANG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUSTANG 

(730) Innehaver: 
 MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co KG , 

Austrasse 10, D-74653 Künzelsau, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery; essential oils, cosmetics. 
14 Watches, jewellery, cuff links, tie pins; goods of 
precious metal and their alloys or goods coated therewith, 
namely handicraft objects, decorative objects, ashtrays, 
cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders. 
25 Clothing, including knitted clothing; hosiery, 
shoes, boots, sport shoes, slippers; headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0788243 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200400226 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YERBAMATE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YERBAMATE 

(730) Innehaver: 
 Lorenzo Villoresi, Via dei Bardi, 14, I-50125 Firenze, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, shaving creams, after-shave lotions, also 

in cream form; bubble baths, shampoos, lotions, essential 
oils, perfumes in liquid and solid form and as creams; 
perfumed bath oils, eau de toilette and eau de cologne, 
extracts for hankerchiefs, perfumes and scented waters,  
deodorants for jpersonal use, incense, balms. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0789212 
(151) Int.reg.dato: 2002.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200211007 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.07 
(300) Søknadsprioritet: 2001.09.28 IT TO 2001C003119 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONNECT 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA , Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 

TORINO, IT 
(740) Fullmektig: 

 J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 
0134 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for the transmission of information on 

vehicles, excluding buses, particularly concerning requests 
for rescue and emergencies, medical, mechanical and 
roadside assistance in general or in connection with 
tracking and direction positioning, information on road 
traffic, information on weather forecasts and on public 
services. 
12 Vehicles, vehicle bodies, engines and motors, 
drive components, brake devices; wheels for land vehicles; 
all the above goods excluding buses and their parts. 
35 Creation and management of databases for third 
parties and management of systems for access thereof, 
particularly in the field of topography and road maps, traffic 
information, information on available services (medical, 
mechanical and other), on hotel schedules, commercial 
activities, public services; information services in 
connection with commercial activities. 
39 Assistance and emergency services for vehicles, 
excluding for buses, and to travellers, including transport 
and breakdown services, excluding buses; information 
services in connection with tourism. 
42 Legal advice, weather forecasts; creation of 
systems for accessing databases. 
43 Information services on hotel accomodation; 
hotel and restaurant services. 
44 Medical assistance services. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0789448 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200211539 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.26 BX 711014 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Stolichnaya elit 

(730) Innehaver: 
 Spirits Product International Intellectual Property BV , Zepp 

Lampestraat 4,  ORANJESTAD, AW 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; 

spirits. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0794265 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200300981 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.30 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.27 BX 716465 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOXIDIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOXIDIUM 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG , Reisholzer-Werftstrasse 38-42, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Washing and bleaching preparations; cleaning, 

polishing, grease removing and abrasive preparations; 
soaps, chemical preparations for degreasing, de-oiling and 
cleaning machines, metals, wood, stone, china, glass, 
plastics and textiles; cleaning preparations with and without 
a disinfecting effect. 
5 Pharmaceutical and veterinary products as well 
as preparations for medical care, disinfectants. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0794548 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200312055 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOPMAXX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOPMAXX 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA , Henkelstrasse 67, 40191 DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, chemical preparations for scouring, 
de-oiling and cleaning machines, metals, wood, stone, 
porcelain, glass, plastics and textiles, cleaning agents with 
and without disinfecting action. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0795120 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200301523 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.20 FR 02/3.170.189 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOUBLE EXTENSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOUBLE EXTENSION 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal , 14 rue Royale, 75008 PARIS, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels 
and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; tanning 
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products, except mascara; shampoos; gels, mousses, 
balms and aerosol products for hair care and styling; hair 
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and 
setting products; essential oils. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0796965 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200302512 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.12 FR 02 3 174 177 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUVEE 21 TWENTY ONE CHAMPAGNE DEMOISELLE 

VRANKEN 
(730) Innehaver: 

 Vranken Pommery Monopole , Château des Castaignes, 
51270 MONTMORT LUCY, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines from France, namely champagne. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0798501 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200304398 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAASTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GAASTRA 

(730) Innehaver: 
 X-One BV , Industrieweg 6 b, NL-7641 AT Wierden, NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0798638 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200303629 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.21 DE 302 30 120.8/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOTSPOTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOTSPOTS 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG , Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 

controlling or teaching apparatus and instruments (included 
in this class); apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data; 
machine-run data carriers; data processing equipment and 
computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base and running of 
a database; rental services relating to data processing 
equipment and computers; projecting and planning services 
relating to equipment for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0799176 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200400228 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUNKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUNKA 

(730) Innehaver: 
 Essent NV , Utrechtseweg 310, 6812AR ARNHEM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Fuels. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799882 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200309130 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIGAS MELNAIS BALZAMS RIGA BLACK BALSAM 

(730) Innehaver: 
 Latvijas Balzams a/s , A. Caka iela 160, 1012 Riga, LV 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages, namely herbal bitter 

liqueurs. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0801089 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200304923 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONYX 

(730) Innehaver: 
 Onyx , Park des Fontaines 169, avenue Georges 

Clemenceau, 92000 NANTERRE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising concerning the environment, urban 
sanitation and waste collection; commercial management 
for collection, processing, recycling and reclamation of 
waste and for industrial and urban cleaning; assistance for 
commercial management for industrial or commercial 
companies in the fields of collection, processing, recycling, 
reclamation of waste and industrial and urban cleaning; 
business consulting, information or inquiries concerning 
collection, processing, recycling and reclamation of waste 
and of industrial and urban cleaning; computer file 
management in the waste sector; organisation of 
exhibitions for commercial purposes in the fields of 
collection, processing, recycling, reclamation of waste, 
urban sanitation and the environment; commercial advice 
and commercial assistance concerning sanitation 
(collection and processing of waste, urban sanitation) and 
the environment. 
36 Financing services in the waste and industrial 
and urban cleaning sector; real estate business in the 
waste and industrial and urban cleaning sector. 
37 Maintenance and cleaning services for industrial 
and commercial buildings, including manufacturing 
equipment; maintenance of machines; maintenance and 
cleaning of buildings (exterior surfaces) and roads; rental of 
cleaning machines; installation and upkeep of sanitary 
apparatus and cleaning apparatus; servicing of road 
facilities; disinfection services; cleaning and urban 
sweeping service, including washing, aspiration, dry 
removal, poster removal, graffiti removal, hoeing, weed 
control, fertilising of trees, collection of waste from street 
litter bins; reconditioning services (repair) for sorting and 
packaging centres for preparing recyclable products, 
composting platforms, incineration centres, drop-off 
centres, subsurface containment centres, maintenance of 
heating and air-conditioning centres; automated washing 
and disinfection of containers; leak detection by acoustic 
correlation. 
39 Waste collection; land and river transport of 
waste; packaging and storage of waste, including 
confidential papers and documents, liquid waste and 
effluents in small quantities, toxic waste; information 
concerning collection, transport, packaging and storage of 
waste. 
40 Waste treatment, including composting, 
comminution, ripening, sifting, bagging of waste, 
destruction by incineration and energy-producing 
incineration of waste; recycling waste; jetting, pumping, 
purification, unblocking; recycling and recycling of waste; 
reclamation of slag; recycling of used fluorescent tubes; 

sludge treatment, including treatment of sludge from 
sewage plants, humidification, homogenisation, 
fermentation and biological treatment of shredded products, 
compost and waste; treatment of gas residues; production 
of energy, including biogas and electricity produced from 
utilisation for energy purposes of waste. 
42 Services relating to the study and realization of 
technical projects concerning waste from its collection to its 
treatment and recycling; consultation in environment 
protection; hosting of Internet sites; scientific and industrial 
research concerning treatment and environmental 
protection for waste and energy; legal services. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801339 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200305078 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.05 FI T2003 00300 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 the infraNet company 

(730) Innehaver: 
 Eltel Networks OY , Pl 50, 02611 ESBO, FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Construction, maintenance and repair; installation 
of power transmitting, telecommunications and other 
distribution networks and construction and maintenance 
relating thereto; electrifying of railways; maintenance and 
installation of oil-drilling apparatus; counselling and 
consulting relating to all aforesaid services.  
38 Telecommunications, counselling and consulting 
relating thereto.  
39 Electricity distribution; delivery of materials; 
counselling and consulting relating to all aforesaid services.
41 Education and providing of training. 
42 Planning of power transmitting; 
telecommunications and other distribution networks; control 
of oil-drilling apparatus; counselling and consulting relating 
to all aforesaid services. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0801765 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200305332 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.10 FR 02/3.182.610 
(540) Gjengivelse av merket: 

SURF HAIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SURF HAIR 

(730) Innehaver: 
 Laboratoire Garnier & Cie , 281, rue Saint-Honoré, 75008 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes 
and bleaching products; hair-curling and setting products. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801765 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200305332 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.10 FR 02/3.182.610 
(540) Gjengivelse av merket: 

SURF HAIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SURF HAIR 

(730) Innehaver: 
 Laboratoire Garnier & Cie , 281, rue Saint-Honoré, 75008 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes 
and bleaching products; hair-curling and setting products. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801771 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200305334 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.25 CH 505744 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEPIMMUNE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEPIMMUNE 

(730) Innehaver: 
 Berna Biotech AG (Berna Biotech SA) (Berna Biotech Ltd) , 

79, Rehhagstrasse, CH-3018 Bern, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products and vaccines for the 
treatment or prevention of diseases including cancer in 
humans, especially cholera, hepatitis, influenza, common 
cold, yellow fever, mumps, measles, rubella, cystic fibrosis, 
typhoid fever, human papilloma virus, tetanus, diphtheria, 
malaria, melanoma, Alzheimer's disease, pertussis and 
bacterial infections and viral infections. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801969 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200305425 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.21 DE 302 50 955.0/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE SPIRIT OF AUSTRIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE SPIRIT OF AUSTRIA 

(730) Innehaver: 
 Eckes Spirituosen & Wein GmbH , Ludwig-Eckes-Allee 6, 

55268 NIEDER-OLM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0803255 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200306133 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 DE 302 48 755.7/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEGA GAINER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEGA GAINER 

(730) Innehaver: 
 Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co 

OHG , Holsteinischer Kamp 1, 22081 HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Ready-to-use food concentrates or mixtures 
thereof, essentially consisting of milk powder and/or 
vegetable and/or animal proteins and/or carbohydrates, 
also with added vitamins, mineral salts and sugar in solid 
and liquid form, or essentially consisting of animal or 
vegetable proteins and/or carbohydrates, also with added 
vegetable fibres, cereals, dried fruit and sugar, in solid or 
liquid form, all being dietetic products and calorie-reduced 
products adapted for medical use; non-alcoholic drinks in 
the form of tonic beverages consisting of fruit, vitamins, 
mineral salts and sugar; powders composed of fruit, 
vitamins, mineral salts and sugar for making said 
beverages, all being dietetic products and calorie-reduced 
products adapted for medical use. 
29 Ready-to-use food concentrates or mixtures 
thereof, essentially consisting of milk powder and/or 
vegetable and/or animal proteins in combination with 
carbohydrates as well as vegetable fibres, also with added 
vitamins, mineral salts and sugar, or essentially consisting 
of animal or vegetable proteins in combination with 
carbohydrates, also with added vegetable fibres, cereals, 
dried fruit and sugar, in solid or liquid form, all said goods 
also as dietetic products and calorie-reduced products, not 
for medical use. 
30 Ready-to-use food concentrates or mixtures 
thereof, essentially consisting of carbohydrates in 
combination with milk powder and/or vegetable and/or 
animal proteins as well as vegetable fibres, also with added 
vitamins, mineral salts and sugar, in solid or liquid form, all 
said goods also as dietetic products and calorie-reduced 
products, not for medical use. 
32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic 
beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and 
sugar; powders composed of fruit, vitamins, mineral salts 
and sugar for making said beverages; all said goods also 
as dietetic products and calorie-reduced products, not for 
medical use. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803487 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200306342 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.31 CH 509490 
(540) Gjengivelse av merket: 

INCOSAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INCOSAN 

(730) Innehaver: 
 Incosan GmbH , Case postale 57, CH-9053 Teufen, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Absorbent incontinence pants. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805712 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200307243 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.17 IT MI2003C002769 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMIT 

(730) Innehaver: 
 Banca Intesa SpA , Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 
0134 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 

estate affairs. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0805888 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200307375 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 dialock 

(730) Innehaver: 
 Häfele GmbH & Co. , Adolf-Häfele-Str. 1, D-72202 Nagold, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Non-electric locks, parts of locks, striking plates, 
keys, mounting accessories for locks, closing systems 
essentially composed of locks and keys, all the above 
products made of metal; all articles with the exception of 
electronic circuits and assemblies and also digital and 
analogue modules used for building automation. 
9 Data processing equipment and computers, data 
transmitting apparatus, programming apparatus, software, 
electronic controlling and reading modules, electric and 
electronic locks, electronic and magnetic keys, electric door 
openers, electric and electronic switches, controls for motor 
locks; all articles with the exception of electronic circuits 
and assemblies and also digital and analogue modules 
used for building automation. 
20 Non-electric locks, parts of locks, striking plates, 
keys, mounting accessories for locks essentially composed 
of locks and keys; all the above articles of plastic; all 
articles with the exception of electronic circuits and 
assemblies and also digital and analogue modules used for 
building automation. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806781 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200312056 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWEET YEARS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SWEET YEARS 

(730) Innehaver: 
 GO OLD'50 SrL , Via Manara, 15, 20122 MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing for men, women and children in general, 

including dresses made from skins, shirts, blouses, skirts, 
suits, short jackets, trousers, shorts, undershirts, knitwear, 
pyjamas, socks, knitted underwear, corsages, suspender 
belts, briefs and pants, bras, suits, hats, neckscarves, 
neckties, waterproof clothing, overcoats, coats, swimming 
costumes, sports suits, anoraks, ski trousers, belts, furs, 
scarves, gloves, dressing gowns; shoes in general, 
including slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806782 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200312057 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GO OLD'50 SrL , Via Manara, 15, 20122 MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing for men, women and children in general, 

including dresses made from skins, shirts, blouses, skirts, 
suits, short jackets, trousers, shorts, undershirts, knitwear, 
pyjamas, socks, knitted underwear, corsages, suspender 
belts, briefs and pants, bras, suits, hats, neckscarves, 
neckties, waterproof clothing, overcoats, coats, swimming 
costumes, sports suits, anoraks, ski trousers, belts, furs, 
scarves, gloves, dressing gowns; shoes in general, 
including slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0806857 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200307847 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.22 DE 303 03 163.8/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRESH&CITRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRESH&CITRO 

(730) Innehaver: 
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH , Hochstrasse 

17, D-81669 München, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Household and kitchen machines and equipment 
(included in this class), in particular electric kitchen 
machines and equipment, including mincing machines, 
mixing and kneading machines, pressing machines, juice 
extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines, 
electric motor-driven tools, electric can openers, knife 
sharpeners as well as machines and devices for the 
preparations of beverages and/or food; electric waste 
disposal units including waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing including 
washing machines, spin driers, laundry presses, ironing 
machines; electric cleaning equipment for household use 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; parts for the afore-mentioned 
goods included in this class; in particular hoses, pipes, dust 
filters and dust filter bags, all for vacuum-cleaners. 
9 Electric apparatus and instruments (included in 
this class); in particular electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric films wrap welding devices; remote 
control devices, signalling devices, controlling (supervision) 
devices and monitoring devices for household and kitchen 
machines and equipment; recorded and not recorded 
machine readable data carriers such as magnetic data 
carriers for household appliances; electric apparatus for 
dispensing beverage or food, vending machines; data 
processing devices and data processing programmes for 
controlling and operating household appliances; parts for 
the afore-mentioned goods included in this class. 
11 Heating, steam producing and cooking devices, 
in particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting, 
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters, 
cooking pots with integrated heating, microwave 
appliances, tea and coffee making apparatus, cooling 
devices, in particular refrigerators, freezers, cooling and 
freezing combination apparatus, deep freezing apparatus, 
ice-makers; ice-cream makers; driers such as laundry 
driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; 
ventilation devices, in particular ventilators, grease filter 
devices and extractor devices including extractor hoods; air 
conditioning devices and devices to improve air quality, air 
humidifiers, water piping devices as well as sanitary 
equipment, in particular also fittings for steam, air and water 
piping equipment, warm water devices, storage water 
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; 
heat pumps; ice-cream making machines; parts of all afore-
mentioned goods included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807038 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200308007 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.30 FR 02.3.191.619 
(540) Gjengivelse av merket: 

RITZ PARIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RITZ PARIS 

(730) Innehaver: 
 The Ritz Hotel Ltd , 14 South Street, W1Y 5PJ LONDON, 

GB 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Fabrics, upholstery fabrics, decorative fabrics as 

wall hangings; curtains; bed clothes (linen), bed blankets, 
sheets, bedspreads, pillow covers, pillow cases, covers for 
cushions. 
26 Lace trimmings. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0807996 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200308462 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINDE 

(730) Innehaver: 
 Linde Aktiengesellschaft , Abraham-Lincoln-Strasse 21, 

65189 WIESBADEN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Installation, construction, repair, maintenance 

and servicing of industrial plants, refrigeration plants, 
machine/manufacturing plants, heat pump installations, 
energy recovery apparatus (mainly consisting of 
recuperative furnaces, expansion machines, compressors, 
pumps, control mechanisms and pipes), ventilating and air-
conditioning installations, cooled and non-cooled equipment 
for retail establishments/shops, refrigerating and freezing 
cells, mobile driving systems (consisting of a primary 
energy source, mainly a combustion engine or an electric 
motor, and a energy converter, mainly a hydrostatic gear), 
materials handling vehicles/industrial trucks, installations for 
gas storage and gas supply in protective gas welding 
(mainly consisting of gas vessels, also for liquefied gases, 
evaporators, pressure gas bottles, pumps, armatures and 
pipes), welding and cutting burners, devices for injecting 
gas in any media for cooling and/or atmosphere creating, 
apparatus for refrigerating and/or storing objects at low 
temperatures using cold or liquified gases and cold-
crushing installations, plants/apparatus for treating waste 
water as well as the controlling equipment therefore, 
apparatus for injecting oxygen, inert gases and solid 
materials in metal melts as well as apparatus for stirring 
metal melts. 
39 Rental and lending of refrigeration and air-
conditioning apparatus/plants, materials handling 
vehicles/industrial trucks; rental and lending of immobile 
gas supply plants based on liquefied gases, steel bottles for 
gases/gas cylinders, apparatus for gas storage and of gas 
supply for protective gas welding (mainly consisting of gas 
vessels, also for liquefied gases, evaporators, pressure gas 
bottles, pumps, armatures and pipes), distribution of 
medical products; technical consultancy in the field of the 
transport of liquid gases. 
40 Rental and lending of heat pumps and energy 
recovery apparatus (mainly consisting of recuperative 
furnaces, expansion machines, compressors, pumps, 
control mechanisms and pipes), rental and lending of 
welding and cutting burners, devices for injecting gas in any 
media for cooling and/or atmosphere creating, of 
plants/apparatus for treating waste water; information for 
personnel from other companies in all fields pertaining to 
protective gas welding, refrigeration and air-conditioning, 
heat pumps, energy recovery installations, waste water 
technology and operating waste water treatment plants; 
technical consultancy in the field of the adding of solid 
materials and gases to molten metals, technical 
consultancy for specialists from other companies in the field 
of protective gas welding, technical consultancy in the 
development of processes for the separation and 

liquefaction of gases, the splitting of hydrocarbons and the 
processing of the split products, for welding technology and 
applications relating to gases; technical consultancy for 
special waste water treatment processes; technical 
consultancy in the purification of gases for welding 
technology and applications relating to gases. 
41 Training and education for personnel from other 
companies in all fields pertaining to the use of industrial 
gases, protective gas welding, process engineering, 
refrigeration and air-conditioning, heat pumps, energy 
recovery installations, waste water technology and 
operating waste water treatment plants; training, education 
of people of other companies, namely of refrigeration 
specialists, drivers of special-purpose vehicles and material 
handling vehicles and of salespersons; providing of training 
for training personnel from other companies. 
42 Development/basic engineering and design of 
industrial plants, refrigeration plants, 
machine/manufacturing plants, heat pump installations, 
energy recovery apparatus (mainly consisting of 
recuperative furnaces, expansion machines, compressors, 
pumps, control mechanisms and pipes), ventilating and air-
conditioning installations, cooled and noncooled equipment 
for retail establishments/shops, refrigerating and freezing 
cells, mobile drive systems (consisting of a primary energy 
source, mainly a combustion engine or an electric motor, 
and a energy converter, mainly a hydrostatic gear), 
materials handling vehicles/industrial trucks, installations for 
gas storage and gas supply for protective gas welding 
(mainly consisting of gas vessels, also for liquefied gases, 
evaporators, pressure gas bottles, pumps, armatures and 
pipes), welding and cutting burners, devices for injecting 
gas in any media for cooling and/or atmosphere creating, 
apparatus for refrigerating and/or storing objects at low 
temperatures using cold or liquefied gases and cold-
crushing installations, plants/apparatus for purification of 
waste water as well as the controlling equipment thereof, 
devices for introducing oxygen into waste water, devices for 
protective gas welding and installations for adding solid 
materials or gas to molten metals; research and 
development works as well as services of an engineer in 
the aforesaid fields; preparing computer programs for 
others for commercial accounting and statistics, for process 
engineering operations, for engineer technical planning and 
for materials management; preparing of technical 
expertises and studies, in particular for protective gas 
welding and waste water problems; technical consultancy in 
the field of the use of injection lances and the construction 
of drive systems and control devices materials; testing for 
others; checking of machines for others, in particular testing 
of mobile drive systems and material handling vehicles/ 
industrial trucks; executing tests for others in the fields of 
welding, protective gas welding, metal annealing, cold 
crushing, deflashing of plastic mouldings, refrigeration and 
air-conditioning, heat application and energy recovery, 
purifying and treating of waste water, adding solid materials 
and gases to molten metals and in using injection lances; 
information for personnel from other companies in all fields 
pertaining to the use of industrial gases and process 
engineering. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0809198 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200309285 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Boots The Power of Plants BOTANICS 

(730) Innehaver: 
 The Boots Co plc , NG23AA NOTTINGHAM, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics; 

soaps; essential oils; preparations for the teeth; 
preparations for the hair; personal deodorants; potpourris; 
extracts from plants and flowers. 
5 Room fragrances. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0809443 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200309339 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.25 FR 03/3.211.730 
(540) Gjengivelse av merket: 

JELLY PLUMPY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JELLY PLUMPY 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal , 14 rue Royale, 75008 PARIS, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic and make-up products. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0809872 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200309617 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.13 FR 03/3.209.395 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABSOLU ROUGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABSOLU ROUGE 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic and make-up products. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0809906 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200309628 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 SE 2002/08358 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVAFIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVAFIX 

(730) Innehaver: 
 Arvid Nilsson A/S , Arnold Nielsens Boulevard 77-79, DK-

2650 Hvidovre, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Mechanical fastening parts of metal, not being 
machine or machine tools. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0810899 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200310245 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOP SHOP TV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOP SHOP TV 

(730) Innehaver: 
 Studio Moderna SA , c/o Studio legale Avv. Giovanni Polar, 

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 LUGANO, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Orthopedic cushions; apparatus for therapeutic 
treatment of back and spine problems or of other muscle or 
joint problems. 
20 Pillows; cushions; comfort cushions; mattresses; 
spring mattresses, mattresses made of latex and comfort 
cushions, duckboards made of wood, duckboards made of 
wood with reinforcing plastic devices, fixed duckboards or 
duckboards with adjustable night tables or feet, decorative 
cushions and seat cushions, anatomical pillows, cushion 
and pillow imitations, included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0811395 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200310486 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OP 

(730) Innehaver: 
 Cartier International BV , Herengracht 436, 1017BZ 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Boxes and cases for watches; jewelry and 
precious stones, chronometers, watches and wall clocks. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0811863 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200310743 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.20 DE 303 02 405.4/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T Telecom Slovakia 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG , Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling or teaching apparatus and instruments (included 
in this class); apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data; 
machine run data carriers; automatic vending machines 
and mechanism for coin operated apparatus; data 
processing equipment and computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
18 Leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games and playthings; gymnastic equipment and 
sporting equipment, included in this class. 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data and 
running of a database. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. 
37 Building construction; installation, maintenance 
and repair of installations for telecommunication. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
39 Transportation and storage of goods. 
41 Education; training; entertainment; organisation 
of sporting and cultural events, publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base; rental services 
relating to data processing equipment and computers; 
project studies and planning services relating to equipment 
for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0811951 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200310779 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.26 IT BG2003C000029 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MB Italia 

(730) Innehaver: 
 Meccanica Brembana SPA , Via Ca' Noa 38, I-24012 

Brembilla (Bergamo), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery; small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0812058 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200310798 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPERT VODKA 

(730) Innehaver: 
 L i o n & Ko SIA , Elijas iela 17-141, 1050 RIGA, LV 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813125 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200311421 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HE NAN 

(730) Innehaver: 
 Henan Tyre Co Ltd (Henan Luntai Gufen Youxian Gongsi) , 

48# Jiaodongnanlu, 454003 Jiaozuoshi, Henan, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Inner tubes; tyres; cover flaps. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0813158 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200311427 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIRKO 

(730) Innehaver: 
 Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi  AS 

, Nigde-Bor Yolu 8. Km Üzeri, 51270 Nigde, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Yarn for textile, carded cotton yarn, carded ring 
cotton yarn, combed cotton yarn, open-end yarn, wool yarn, 
blend yarn. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813187 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200311433 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.30 FR 03 3 223 115 
(540) Gjengivelse av merket: 

WIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIP 

(730) Innehaver: 
 Projiso SA , 139, Avenue de la Republique, F-38320 

Bresson, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Products made of these materials (rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica) not included in other classes, 
namely raw or partly processed mica; insulating materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0813195 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200311435 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOT 

(730) Innehaver: 
 Heinrich Westhoff, Fresenhorst 24, 46354 SÜDLOHN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Natural flowers. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813196 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200311436 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.02 DE 303 33 093.7/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG , 55218 

INGELHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0813288 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200311469 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.25 DE 303 37 253.2/04 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELECTROSYNTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELECTROSYNTEC 

(730) Innehaver: 
 Fuchs Petrolub AG , Friesenheimer Strasse 1, D-68169 

Mannheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Industrial oils and greases, solid, liquid and 
gaseous fuels (including motor spirits). 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813489 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200311657 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.20 DK VA 2003 02372 
(540) Gjengivelse av merket: 

FEQ 500 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FEQ 500 

(730) Innehaver: 
 Facet Pharma ApS , Skovlyet 8, DK-3400 Hillerod, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
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. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0813568 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200311677 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.07 DE 302 54 110.1/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-MOBILE TRAFFIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T-MOBILE TRAFFIC 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG , Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as 
included in this class); apparatus for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data; machine-run data carriers; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; data processing equipment and computers; all 
aforementioned goods excluding batteries and accessories 
but not excluding batteries and accessories for 
telecommunication equipment for motor vehicles. 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard; instruction and teaching material 
(except apparatus); office requisites (except furniture). 
35 Running of a database. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunications, especially for 
broadcasting and television; database services, namely 
collection and provision of news and information. 
39 Transportation and storage of goods. 
41 Education; training; entertainment; organization 
of sporting and cultural events; publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
42 Computer programming; database services, 
namely rental of access time to a database; rental services 
relating to data processing equipment and computers; 
project studies and planning services relating to equipment 
for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0813570 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200311679 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Alpen Gaudi 

(730) Innehaver: 
 Gran Mont SrL , Via Veneto, 7, I-25036 Palazzolo s/o, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Protection helmets, sports helmets. 

25 Clothing, sports clothing, shoes, sports shoes. 
28 Sports articles included in this class, sports 
articles for winter sports, sleighs for sports. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813711 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200311719 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.02 DK VA 2003 02535 
(540) Gjengivelse av merket: 

INSUFLON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INSUFLON 

(730) Innehaver: 
 Unomedical A/S , Engmosen 1, 3540 LYNGE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 A self-adhesive device for infusion of medicine. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0813713 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200311721 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.07 FR 03/3.213.964 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABSOLUMENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABSOLUMENT 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, perfumery goods, cosmetic and make-
up products. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813714 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200311722 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.26 FR 03/3.217.388 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGICLINER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGICLINER 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Make-up products. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0813715 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200311723 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.07 FR 03/3.213.967 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEONLIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEONLIGHT 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels 
and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics including creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, body and hands; 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. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813722 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200311724 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.21 IT SV2003C000018 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOKKAIDO 

(730) Innehaver: 
 Fintermal SpA , V. Della Salute, 14, I-40132 Bologna, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools; motors and 

engines (except for land vehicles); machine coupling 
components and belts (except for land vehicles); 
agricultural implements, incubators for eggs. 
9 Scientific apparatus and instruments; nautical, 
geodesic, electric, hydrographic, 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; fire-extinguishing apparatus. 
11 Apparatus and installation for refrigerating, 
conditioning, heating, air-conditioning, drying, purification, 
particularly for air. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0813731 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200311727 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZYMYSTRYN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZYMYSTRYN 

(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB Global Intellectual Property , 15185 

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances for 
use in the treatment of cancer; pharmaceutical preparations 
and substances for use in the treatment of infection; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
treating diseases and disorders of the nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
treating diseases and disorders of the urological system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
treating diseases and disorders of the cardiovascular 
system; pharmaceutical preparations and substances for 
use in treating diseases and disorders of the 
gastrointestinal system; pharmaceutical preparations and 
substances for use in treating respiratory disorders and 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for 
use in pain control and anaesthesia. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813749 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200311729 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ixon 

(730) Innehaver: 
 Access Equip Motos France , ZAC Espace Entreprises, 

Rue de Saint-Veran, F-71000 Macon, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, clothing made of leather, clothing made 
of imitation leather, rainproof clothing, footwear (excluding 
orthopedic footwear). 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814041 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200311985 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.26 CH 515233 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOSPECTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOSPECTRA 

(730) Innehaver: 
 Biospectra AG , Zürcherstrasse 137, CH-8952 Schlieren, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; apparatus 
for recording, transmitting and reproducing sound or 
images; magnetic recording media, sound recording disks; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing and computer equipment; fire 
extinguishers. 
42 Scientific and technological services and related 
research and design services; industrial analyses and 
research services; computer and software design and 
development; legal services. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814045 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200311987 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.26 FR 03 3 218 243 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIORCOSMOTIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIORCOSMOTIC 

(730) Innehaver: 
 Parfums Christian Dior SA , 33, avenue Hoche, 75008 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices. 
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in 
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, substitutes of all these materials or plastics, 
namely shelving, storage racks, displays. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814048 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200311989 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARDEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARDEM 

(730) Innehaver: 
 Cardem Demolition , 7, rue de l'Uranium, ZI de Hoenheim, 

F-67800 Bischheim, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Construction and repair of buildings; civil 
engineering; rental of building and building site tools and 
equipment; building construction supervision; demolition of 
buildings; upkeep, cleaning and renovation of buildings; 
specialised construction work. 
40 Waste processing, transformation and 
reclamation; waste recycling; compaction of waste; 
incineration and/or disposal of waste; asbestos disposal. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814065 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200311993 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALDIER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALDIER 

(730) Innehaver: 
 Vetri Delle Venezie SpA , Via Marco Polo, 24, I-10129 

Torino, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith), combs and 
sponges, brushes (except paintbrushes), brush-making 
materials, material for cleaning, steel wool, unworked or 
semi-worked glass (excluding building glass), glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814066 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200311994 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Vetri Delle Venezie SpA , Via Marco Polo, 24, I-10129 

Torino, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith), combs and 
sponges, brushes (except paintbrushes), brush-making 
materials, cleaning equipment, steel wool, unworked or 
semi-worked glass (excluding building glass), glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814071 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200311996 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.20 IE 2003/00499 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELIZIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELIZIDE 

(730) Innehaver: 
 Axcan Pharma (Ireland) Ltd , 9 Eglinton Road, Bray, Co,  

WICKLOW, IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the eradication 
of helicobacter pylori. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814076 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200311998 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.15 RU 2002731453 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Limited Company "Holding Company "Rosgosstrakh" (OOO 

"HC "Rosgosstrakh" Ltd) , Korpus 36, stroenie 120, 29 
ulitsa Vereiskaya, 121357 Moskva, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetic identity cards; smart-cards; magnetic 

encoded cards. 
16 Printed matter, namely, newspapers; magazines; 
pamphlets; booklets; prospectuses; calendars; posters; 
newsletters; books; handbooks (manual); stationery, 
namely, note books, bookmarkers, postcards, envelopes, 
postage stamps, bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging, fountain pens, pencils; coasters of 
paper and cardboard; napkins of paper, flags of paper. 
36 Insurance; insurance consultancy and insurance 
brokerage; issue of insurance cards and services relating 
thereto; insurance evaluation; retirement payment services; 
insurance funds; mutual funds. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814077 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200311999 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.15 RU 2002731454 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RGS 

(730) Innehaver: 
 Limited Company "Holding Company "Rosgosstrakh" (OOO 

"HC "Rosgosstrakh" Ltd) , Korpus 36, stroenie 120, 29 
ulitsa Vereiskaya, 121357 Moskva, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetic identity cards; smart-cards; magnetic 

encoded cards. 
16 Printed matter, namely, newspapers; magazines; 
pamphlets; booklets; prospectuses; calendars; posters; 
newsletters; books; handbooks (manual) stationery, 
namely, note books, bookmarkers, postcards, envelopes, 
postage stamps, bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging, fountain pens, pencils; coasters of 
paper and cardboard; napkins of paper, flags of paper. 
36 Insurance; insurance consultancy and insurance 
brokerage; issue of insurance cards and services relating 
thereto; insurance evaluation; retirement payment services; 
insurance funds; mutual fund. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814083 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200312000 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.16 BX 735865 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Circuel 

(730) Innehaver: 
 Essent NV , Utrechtseweg 310, 6812AR ARNHEM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Liquid and solid (fuel) gases. 

35 Middleman services in connection with 
commercial business regarding purchasing and selling, as 
well as import and export of fuel and secondary fuel. 
39 Storage, transportation and distribution of fuel 
and secondary fuel; transportation of gaseous, liquid and 
solid materials including by pipelines. 
40 Production of secondary fuel; professional advice 
regarding the production of secondary fuel. 
42 Research and studies regarding the recycling 
and processing of waste, of gases produced by such waste 
and of fertilizers; advice regarding the use of fuel and 
secondary fuel. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814091 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200312001 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.11 BX 737403 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCELOR PACKAGING 
INTERNATIONAL 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL 

(730) Innehaver: 
 Arcelor SA , 19, Avenue de la Liberté, 2930 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, 
and their alloys; steel; tinplate; stainless steel; coated steel; 
metal alloys, including in plate, sheet, strip and coil form; 
building materials of metal; non-electrical metallic cables 
and wires; metal tubes and pipes; containers of metal; 
metal boxes; tanks of metal; packings of metal; metal lids; 
cans of metal; metal tins for beverages. 
21 Bottles, including bottles of metal; drinking 
vessels; boxes of glass; flasks (not of precious metal); 
nonmetallic boxes, namely biscuit tins, lunch boxes, bread 
bins, soap boxes and tea caddies (not of precious metal). 
38 Electronic mail; computer-assisted message and 
image transmission, relating to steels and their use; 
computer transmission of information on steels and their 
use accessed via a code or a terminal. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814092 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200312002 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLESOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLESOR 

(730) Innehaver: 
 Rolex SA , rue Francois-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Timepieces and their parts, watch bands, 
jewellery, all the above goods not plated, gold filled, made 
of gilded metal or imitation gold. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814126 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200312006 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DONG FENG 

(730) Innehaver: 
 Dong Feng Motor Corp , 1, Checheng Lu, Zhangwan Qu, 

442001 SHIYAN, HUBEI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Cars. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0814127 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200312007 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DONGFENG 

(730) Innehaver: 
 Dong Feng Motor Corp , 1, Checheng Lu, Zhangwan Qu, 

442001 SHIYAN, HUBEI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Cars. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814146 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200312008 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DREAMZONE 

(730) Innehaver: 
 Jysk Holding A/S , Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, mirrors, picture frames, products (not 
included in other classes) made of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl and meerschaum as well as substitutes for these 
types of materials or of plastic. 
24 Woven fabrics and textile products (not included 
in other classes), bedsheets and tablecloth. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814147 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200312009 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.06 DK VA 2003 00495 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERIDAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERIDAN 

(730) Innehaver: 
 DakoCytomation Denmark A/S , Produktionsvej 42, 2600 

GLOSTRUP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Diagnostic apparatus and instruments, not for 
medical purposes, and scientific apparatus for high speed 
cell and/or bead sorting and analysis; bioinformatics 
enabled diagnostic software; imaging analysis apparatus 
and measuring apparatus for laboratory use; measuring 
apparatus not for medical purposes; all included in this 
class. 
10 Diagnostic apparatus and instruments for medical 
purposes, including apparatus for processing, detection and 
staining of tissue or cell based samples for diagnostic of for 
medical purposes; apparatus for high speed cell and/or 
bead sorting and analysis; medical analysis and measuring 
apparatus; all included in this class. 
44 Medical services; health care services; veterinary 
services; medical analysis and medical services for the 
diagnostic of conditions of the human body. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814152 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200312011 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.19 FR 03 3 215 950 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERMIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERMIL 

(730) Innehaver: 
 Société Européenne des Produits Refractaires "Les Miroirs" 

, 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Mineral oxides, mixed oxides, electrocast 
minerals used as main components for the manufacture of 
ceramic pastes, electrocast zirconia and silica mixtures 
used as main components for the manufacture of ceramic 
balls intended for use as grinding and dispersing agents in 
industrial machines and equipment. 
7 Machines and machine parts intended in 
particular for the manufacture of paints, varnishes, inks, 
pigments, colorants, magnetic lacquers, enamels, mineral 
fillers, phytosanitary goods, cosmetics and in general for 
grinding and/or micro-grinding and for dispersion of a large 
variety of goods for various applications; ceramic balls (as 
parts of industrial machines and equipment) consisting of 
an electrocast zirconia and silica mixture, balls made of all 
materials (as parts of industrial machines and equipment), 
said ceramic balls and balls made of all materials intended 
for use as grinding and/or micro-grinding and dispersion 
agents in industrial machines and equipment. 
40 Treatment of materials, grinding and micro-
grinding of a variety of goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814164 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200312014 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MADAME TRICOTE 

(730) Innehaver: 
 Örenbayan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi , 

Cevizli, Tugay Yolu No: 22, 81540 Maltepe/Istanbul, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Yarns and threads, for textile use; sewing 
threads, embroidery threads, knitting threads, cotton 
threads, elastic threads. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814181 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200312015 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLEXICOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLEXICOR 

(730) Innehaver: 
 Röhm GmbH & Co KG , Kirschenallee 17-21, 64293 

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Synthetic materials as semifinished products in 
form of foils, plates, webs, profiles, panels, blocks, rods, 
pipes and formed parts. 
19 Synthetic building materials in form of foils, 
plates, webs, profiles, panels, blocks, rods, pipes and 
formed parts. 
20 Furniture and furniture parts made of synthetic 
materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814186 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200312017 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RheinChemie 

(730) Innehaver: 
 Rhein Chemie Rheinau GmbH , Düsseldorfer Strasse 23-

27, D-68219 Mannheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, namely for 
manufacture, treatment, production and transformation in 
the rubber, cable and plastics industries as well as for 
manufacturing, treating and producing reprocessed 
materials consisting of natural and synthetic rubber; mold-
release agents for preventing the adherence of sticky 
compounds and coating products used in molds, spraying 
goods and compounds used in the industry of rubber and 
plastic transformation (included in this class); fillers for 
manufacturing rubber compounds and/or plastic 
compounds, filler reinforcing agents, compounds for fillers 
(included in this class); dispersing agents for fillers and 
blowing agents for producing materials of rubber sponge; 
reprocessed materials, namely raw materials made from 
uncross-linked elastomers, plastic materials, chlorinated or 
fluorinated elastomers and thermoplastic materials; light-
filtering goods as additives for plastic materials and rubber; 
fire retardants for rubber and plastic materials; unprocessed 
plastics in the form of solutions, emulsions and compounds; 
plastic materials made of hardening and thermoplastic raw 
materials in powder and granular form (included in this 
class); chemicals for the industry of mineral oils, namely 
additives for enhancing fluidity and filterability and partially 
reducing the point of solidification for lubricating oils and 
fuels, additives for lubricants, namely antioxidants, 
chemical additives for lubricants, namely goods for 
enhancing the solidification point. 
2 Pigments for rubber and plastic materials, anti-
corrosive products. 
4 Lubrication-enhancing goods; non-chemical 
additives for lubricants, namely goods for enhancing the 
solidification point. 
17 Soft rubber, factice, rubber and rubber 
substitutes, namely elastomeric plastic materials and 
synthetic rubber, plastic materials made of hardening and 
thermoplastic raw materials in powder and granular form 
(included in this class); reprocessed materials, namely raw 
materials made from natural rubber or vulcanized synthetic 
rubber and silicone rubber. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814198 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200312020 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.02 FR 03 3 234 265 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGICEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGICEO 

(730) Innehaver: 
 Renault SAS , 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; 

suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices 
for vehicles, headrests for vehicle seats, automobiles, 
shock absorbers for automobiles, automobile hoods, 
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis, 
bumpers for automobiles, sun shields and visors for 
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms 
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than engine parts) 
(other than engine parts), gearboxes for land vehicles, caps 
for vehicle petrol tanks, windscreens, vans, vans, lorries, 
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodywork, 
crankcases for land vehicle components (other than for 
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, 
driving chains for land vehicles, transmission chains for 
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for 
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction 
gears for land vehicles, direction signals for vehicles, 
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches 
for land vehicles, safety seats for children for vehicles, 
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic 
tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, steering 
knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, 
brakes for vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts 
(parts of land vehicles) (land vehicle parts), vehicle covers, 
seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, engines 
for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle 
wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps 
vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for 
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers 
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing 
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview 
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, safety 
belts for vehicle seats, seats for vehicles, sports cars, 
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts 
for land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines 
for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery 
for vehicles upholstery padding for vehicles), vehicle tyres, 
windows for vehicles, steering wheels; vehicles for 
locomotion by land; motor cars, motor cars powered by a 
combination of thermal and electrical energy; bicycles, 
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; shock 
absorbers, horns and luminous warning signals and 
indicators, engine hoods, bodywork, direction indicators, 
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and 
hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars, 
kickstands, footrests, saddles, saddlebags, all these 
products intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814199 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200312021 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.02 FR 03 3 234 269 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUP'AIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUP'AIR 

(730) Innehaver: 
 Renault SAS , 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; 

suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices 
for vehicles, headrests for vehicle seats, automobiles, 
shock absorbers for automobiles, automobile hoods, 
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis, 
bumpers for automobiles, sun shields and visors for 
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms 
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than engine parts) 
(other than engine parts), gearboxes for land vehicles, caps 
for vehicle petrol tanks, windscreens, vans, vans, lorries, 
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodywork, 
crankcases for land vehicle components (other than for 
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, 
driving chains for land vehicles, transmission chains for 
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for 
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction 
gears for land vehicles, direction signals for vehicles, 
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches 
for land vehicles, safety seats for children for vehicles, 
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic 
tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, steering 
knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, 
brakes for vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts 
(parts of land vehicles) (land vehicle parts), vehicle covers, 
seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, engines 
for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle 
wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps 
vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for 
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers 
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing 
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview 
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, safety 
belts for vehicle seats, seats for vehicles, sports cars, 
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts 
for land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines 
for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery 
for vehicles upholstery padding for vehicles), vehicle tyres, 
windows for vehicles, steering wheels; vehicles for 
locomotion by land; motor cars, motor cars powered by a 
combination of thermal and electrical energy; bicycles, 
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; shock 
absorbers, horns and luminous warning signals and 
indicators, engine hoods, bodywork, direction indicators, 
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and 
hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars, 
kickstands, footrests, saddles, saddlebags, all these 
products intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814206 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200312022 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECHTER NORDHÄUSER EISKORN
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECHTER NORDHÄUSER EISKORN 

(730) Innehaver: 
 Nordbrand Nordhausen GmbH , Bahnhofstrasse 25, 99734 

NORDHAUSEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beer). 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0814210 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200312023 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.16 CH 514820 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 L 1 OUTERWEAR 

(730) Innehaver: 
 Nitro SA , Sennweidstrasse 39, CH-6312 Steinhausen, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headwear. 

28 Sports articles, namely snowboards. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814219 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200312025 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.15 CH 514275 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLAND LES VÉRITABLES 
FLÛTES FEUILLETÉES 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLAND LES VÉRITABLES FLÛTES FEUILLETÉES 

(730) Innehaver: 
 Kägi Fret AG , Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig, CH

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Beverages made with milk or yogurt containing 

muesli; yogurt beverages; beverages made with milk; 
extruded foods (snacks) mainly consisting of milk and/or 
cheese and/or meat and/or fish and/or poultry; extruded 
foods (snacks) mainly consisting of vegetables and/or fruits.
30 Bread, pastry and confectionery, snacks mainly 
consisting of flour; cereal preparations, muesli, rusks, crisp 
bread, food supplements made with cereals. 
32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and preparations for making beverages; fruit 
and/or cereal-based beverages; fruit-juice and muesli-
based beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814222 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200312026 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALENTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VALENTA 

(730) Innehaver: 
 Tovaristvo Z Obmegenoyou Vidpovidalnistu "KSK" , vul. P. 

Titchini, 18, m. Kyiv, 152, 02152 Kyiv, UA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Boxes, frames and cases for apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sounds or images, 
including cases for mobile telephones. 
12 Covers for vehicles and vehicle seats. 
18 Leather and goods made thereof included in this 
class; imitation leather and goods made of these materials 
included in this class. 
22 Tarpaulins, tents, vehicle covers. 
25 Clothing, shoes, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814223 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200312027 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.17 AT AM 270/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUICK 

(730) Innehaver: 
 Swarovski-Optik KG , Swarovskistrasse 70, A-6060 Absam, 

AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machines tools, milling machines; 
knurling machines, tools, especially knurling tools, 
toolholders (as parts of machines). 
8 Metal cutting tools, knurling tools, tools for the 
fabrication of gear teeth. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814224 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200312028 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mostini 

(730) Innehaver: 
 Hanácké Závody as , Továrni 192, 751 03 Brodek u 

Prerova, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Mineral water, effervescing beverages; non-
alcoholic beverages; fruit juice beverages, syrups for 
beverages, preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814704 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200312229 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.26 DE 303 26 844.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

C60 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 C60 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG , Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telephones, mobile phones; accumulators and 

batteries for telecommunication apparatus; accessories for 
mobile phones, namely supports, hands-free sets, charging 
cables, charging units, charging stations, headsets, mouse 
devices, chip cards; software. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814719 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200312230 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.05 CH 514116 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE TICK-TOCK YOU FEEL INSIDE
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE TICK-TOCK YOU FEEL INSIDE 

(730) Innehaver: 
 Richemont International SA , Route des Biches 10, 1752 

VILLARS-SUR-GLÂNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Cufflinks, rings, bracelets, earrings, necklaces, 
brooches; watches, chronometers, pendulum clocks. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814721 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200312231 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.06 FR 03 3224380 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMNIINTERACTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMNIINTERACTION 

(730) Innehaver: 
 Alcatel , 54, rue La Boétie, 75008 PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Unified messaging and communications 

management software; recorded computer software for 
managing directories. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814724 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200312232 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.17 US 78/238671 
(540) Gjengivelse av merket: 

RHUVISE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RHUVISE 

(730) Innehaver: 
 Genentech Netherlands BV , Teleportboulevard 140, 

1043EJ AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders, oncological 
diseases and disorders, immune diseases and disorders, 
angiogenesis diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, or inflammatory diseases and disorders. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814728 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200312233 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.21 FR 03 3 226 487 
(540) Gjengivelse av merket: 

TECHNISPA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TECHNISPA 

(730) Innehaver: 
 Guinot SA , 1, rue de la Paix, F-75002 Paris, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, essential oils; cosmetic products; non-

medicated preparations and creams for skin, face and body 
care; hair lotions. 
10 Exercise equipment for medical and paramedical 
purposes; massage and thalassotherapy apparatus, 
electro-therapeutic apparatus. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814731 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200312234 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 K&L 

(730) Innehaver: 
 Kirkpatrick & Lockhart LLP , Henry W. Oliver Building, 535 

Smithfield Street, PA15222 PITTSBURGH, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Legal services. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0814742 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200312235 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.27 BX 734003 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q-CONNECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Q-CONNECT 

(730) Innehaver: 
 Interaction-Connect SA , 54 Boulevard Napoléon 1, 2210 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand-operated hand tools and implements; 
cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than 
firearms, razors. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made thereof not included in other classes; products 
made of semi-processed plastics; sealing, packing and 
insulating materials; flexible nonmetallic pipes. 
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in 
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, substitutes for all these materials or of 
plastics. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; grouping (for third parties) 
of various office articles and requisites for the purpose of 
enabling consumers to see and buy them conveniently; 
retail sale of various office articles and requisites; business 
middleman services with relation to wholesale trade of 
various office articles and requisites. 
39 Transportation; packaging and storage of goods; 
distribution and delivery of goods, particularly delivery of 
various office articles and requisites; travel arrangement. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814743 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200312236 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.25 EM 002958676 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XO2 

(730) Innehaver: 
 Vicente Modahl, 25 Brogden Grove, Sale, Cheshire, M33 

7UG, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0814755 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200312239 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUMIMET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUMIMET 

(730) Innehaver: 
 Sumitomo Chemical Co Ltd , 5-33, Kitahama 4-chome, 

Chuo-ku, 541-8550 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Additives to fodder for medical purposes; 
veterinary preparations. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814758 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200312240 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMMO TECH 

(730) Innehaver: 
 Geneva Palexpo , Fondation Orgexpo, Case Postale 112, 

CH-1218 Le Grand-Saconnex, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814761 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200312242 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.03 DE 302 05 328.3/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

SELFCOOKINGCENTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SELFCOOKINGCENTER 

(730) Innehaver: 
 Rational AG , Iglinger Strasse 62, D-86899 Landsberg, 

Lech, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparatus for cooking and/or steam generating 
for the treatment and preparation of food in commercial 
kitchens. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814765 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200312243 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SORL 

(730) Innehaver: 
 Ruili Group Co Ltd , Ruili Industry Area, 1169 YuMeng Rd, 

Ruian Economic Development Zone, 325200 ZHEJIANG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicle chassis; shock absorbers for vehicles; 

brake linings for land vehicles; vehicle suspension springs; 
hydraulic circuits for vehicles; rims for vehicle wheels; doors 
for vehicles; axle journals; motorcycles. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814766 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200312244 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DANSPEAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DANSPEAK 

(730) Innehaver: 
 CI Ltd A/S , Vester Allé 7, DK-8000 Århus C, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; the registration 
does not cover fire pumps. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814768 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200312245 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.17 DE 303 08 755.2/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

AYANDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AYANDA 

(730) Innehaver: 
 Gelkaps GmbH , Am Hünengrab 20, 16928 

FALKENHAGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; refreshing ice. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 
44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0814807 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200400087 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.31 GB 2347365 
(540) Gjengivelse av merket: 

BURBERRY BRIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BURBERRY BRIT 

(730) Innehaver: 
 Burberry Ltd , 18-22 Haymarket, London SW1Y 4DQ, 

England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, 
cosmetics, preparations for the teeth and for the hair, 
soaps, shampoos, anti-perspirants, eau de cologne and 
toilet water, essential oils, shaving preparations, potpourri. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814810 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200400088 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.05 CZ 189395 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Porky 

(730) Innehaver: 
 Sano - Moderni vyziva zvirat spol s r o , Npor. O. Bartoska 

15, 344 01 Domazlice, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Stall food for animals. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0814811 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200400089 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.05 CZ 189397 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KatAni 

(730) Innehaver: 
 Sano - Moderni vyziva zvirat spol s r o , Npor. O. Bartoska 

15, 344 01 Domazlice, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Stall food for animals. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0815166 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200400188 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.13 BX 738660 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIVEPO 

(730) Innehaver: 
 Sierteelt Verpakkings Pool CV , Schipholweg 1, 2316XB 

LEIDEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, such as boxes and 
other material for packaging; plastic materials for 
packaging, not included in other classes; printed matter. 
20 Synthetic crates, containers, casks and barrels, 
also for use in ornamental plant cultivation, horticulture and 
auctions. 
39 Rental of barrels and containers for the purpose 
of auctions, among others in the field of ornamental plant 
cultivation. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0815167 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200400189 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.15 BX 735050 
(540) Gjengivelse av merket: 

GARDASUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GARDASUN 

(730) Innehaver: 
 Zonnepark Holding BV , Diamantstraat 4, 7554TA 

HENGELO, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Lamps and apparatus for medical use. 
11 Lamps and apparatus giving off ultraviolet and 
infrared radiation, such as sunbeds and solariums. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0815171 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200400190 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

"ARSNOVA" 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 "ARSNOVA" 

(730) Innehaver: 
 Compañia Vitivinicola Tandem SA , Irati 13 (chalet), 31620 

Gorraiz-Navarro, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines and spirits. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0815175 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200400193 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.20 MC 03.23769 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACNOCLEAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACNOCLEAR 

(730) Innehaver: 
 Biotherm , Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 

98000 MONACO, MC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels 
and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetic products particularly creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands; 
tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetic 
products); make-up products; shampoos; gels, mousses, 
balms and aerosol products for hair care and styling; hair 
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and 
setting products; essential oils. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0815194 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200400195 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.26 FR 03 3 227 211 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPEED'UP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPEED'UP 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot , 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water; motor vehicles, bicycles, motorcycles, components 
thereof namely, motors, gearboxes, bodies, chassis, 
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes, 
wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning 
apparatus, horns, seat covers, parts of interchangeable 
interior trim for motor vehicles, seat headrests, rearview 
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, 
windshield wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper 
guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, 
sunroofs, windows. 
24 Textile fabrics for the automotive industry. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0815248 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200400209 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.23 DE 303 26 773.9/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KC 

(730) Innehaver: 
 Udo Schmidt, An der Senke 15, 48734 REKEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Funeral cars. 

40 Conversion of vehicles into funeral cars. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0815271 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200400218 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.10 DE 303 12 327.3/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i Farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T DSL 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG , Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as 
included in this class); apparatus for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data; machine run data carriers; automatic 
vending machines and mechanism for coin operated 
apparatus; data processing equipment and computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data; 
running of a database. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
39 Transportation and storage of goods. 
41 Education; training; entertainment; organization 
of sporting and cultural events; publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base, rental services 
relating to data processing equipment and computers; 
project studies and planning services relating to equipment 
for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0815272 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200400219 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLLTON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLLTON 

(730) Innehaver: 
 Closed Joint-Stock Company DHV-S , Dzerzhinskogo Str 

11, 142205 SERPUKHOV, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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, 
including processed peanuts; bouillon, broth; desiccated 
coconut, nuts processed, shelled, roasted; prepared 
walnuts; tomato puree, tomato juice for cooking; vegetable 
juices for cooking; preparations for making bouillon; 
preparations for making soup; soups; vegetable soup 
preparations; garden herbs, preserved; potato flakes; 
mashed potatoes; potato chips, fruit chips. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, bread, popcorn, oat-based food, corn flakes, chips, 
maize flakes, cereal based snack food; pastries and 
confectionery products, including confectionery chips for 
baking; honey; treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, 
vinegar, condiments; spices; sauces; vermicelli noodles 
and ribbon vermicelli; allspice, prepared meals and dishes 
consisting primarily of farinaceous food pastes, macaroni, 
pasta, crushed barley and gruel for food, groats for human 
food, husked barley, processed semolina, noodles, rice 
cakes, muesli; non-medicinal infusions, rolled oats, husked 
oats, nutmeg; dried peppers used as seasonings, chow-
chow, chutney, salad dressing, meat gravies, ketchup, 
mayonnaise, relish, soya sauce, tomato sauce, processed 
seaweed (condiments); spaghetti; saffron, seasonings, 
processed garden herb (condiments). 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0815688 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200400773 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATEUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATEUS 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB , Box 23101, 10435 STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, mirrors, picture frames; decoration and 

other home furnishing goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, including wickerwork, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics. 
21 Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except pain brushes); brush-making 
materials; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain and ceramics in the 
form of services, centrepieces, dishes, figurines 
(statuettes), bottles, bowls, pots, jugs, decanters, cooking 
utensils, jars, ornaments, salt and pepper cellars, drinking 
glasses, cups and mugs. 
24 Textiles and textile goods for interior decoration, 
namely curtains, upholstery fabrics, bed clothes, towels and 
table mats. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0815691 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200400774 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.05 DE 303 45 841.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

Perigona 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Perigona 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.12.20 - 52/04

 

132 
 

(111) Int.reg.nr: 0815693 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200400775 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 G.RAU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; goods of common 
metal included in this class; metallic pipes and tubes; tubes 
of plated materials, coated with common metals, profile 
tubes of common metals and their alloys, coated materials 
and stainless steels, tubes of expansion alloys, tubes as 
melt-down alloys for glass/metal or glass/ceramic/metal 
compounds and of iron/nickel alloys and resistance alloys, 
thin-wall tubes of common metals and hardenable 
copper/beryllium alloys, refined tubes of common metals, 
stainless steels and special materials, capillary tubes, 
composite materials, laminar composite materials and fibre 
composite materials, thermostatic bimetal snap washers 
and snap elements, thermostatic bimetal straps and strips, 
stamped and moulded parts of thermostatic bimetal, 
metallic assemblies, nickel and nickel alloys and steel being 
straps, wires, tubes and profile sections, thermostatic 
bimetals of iron/nickel alloys, stainless steels and special 
materials being straps and strips, thermostatic bimetal 
stamped and moulded parts with defined properties and 
assemblies of thermostatic bimetals, roll seam welded 
straps and profile sections, electroplated straps with nickel 
and tin, silver, gold, copper, zinc, palladium and chemically 
nickel-plated, deep-drawn and extruded high-precision 
parts in special shapes of metallic materials. 
9 Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; magnetic media; 
scientific, surveying, electric, electronic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments and parts thereof, 
in particular tubes of expansion alloys, tubes as melt-down 
alloys for glass/metal or glass/ceramic/metal compounds 
and of iron/nickel alloys and resistance alloys, e.g. for 
cathode-tubes, frames for optical lenses and expansion 
controllers, hollow waveguides for applications in high-
frequency engineering of copper and copper alloys, invar 
plated with silver, precious metals and precious metal 
coatings, thin-wall tubes of common metals and hardenable 
copper/beryllium alloys, e.g. for further processing into 
corrugated tubes and measuring springs subjected to high 
dynamic stresses, refined tubes of common metals, 
precious metals, stainless steels and special materials, e.g. 
as guide tubes for test pins or plug-in connections, capillary 
tubes for measuring and control engineering, hydraulics 
and pneumatics of copper, copper alloys, stainless steel 
and special alloys, thermostatic bimetal snap washers and 
snap elements, thermostatic straps and strips, stamped and 

moulded parts of thermostatic bimetal, contact parts, solid 
and coated, contact rivets, solid and coated, stamped 
flexible parts of materials coated with precious metals, 
contact springs, contact part assemblies, riveted, tox-
joined, soldered, resistance and laser-welded assemblies, 
deep-drawn and extruded parts for electrical engineering 
and electronics and for measuring and control engineering 
of precious metals and their alloys, copper and copper 
alloys, nickel and nickel alloys, stainless steels and 
materials with special physical properties with regard to 
expansion behaviour and magnetism, including with 
electroplated surface coatings, cold extruded parts as heat 
sinks, load-bearing and connecting elements for power 
electronics, contact parts and contact laminations for 
collectors, load-bearing plates and contacting plates, 
composite electrodes for spark plugs, protective sleeves, 
screening cans, caps and a number of small high-precision 
deep-drawn parts in special shapes of metallic materials, 
semi-finished products and memory elements of shape 
memory alloys for measuring and control engineering, 
coated materials with precious metal coatings and 
substrates of copper material, nickel and nickel alloys and 
steel, as straps, wires, tubes and profile sections, contact 
bimetals with coatings of precious metal and substrates of 
conductive copper materials and all coatable nickel 
materials and steels, roll seam welded straps and profile 
sections, electroplated straps with nickel, tin and precious 
metals, contact parts and assemblies with inserts and 
coatings of precious metal and precious metal alloys, 
welded, soldered, riveted, if required with electroplated 
coatings, contact rivets of precious metal, solid and coated, 
composite materials for electrical contacts as fibre and 
laminar composite materials, tubes as bourdon tubes, 
profile tubes, tubes of coated materials, of special alloys 
and thin-wall, refined and capillary tubes, deep-drawn and 
extruded high-precision parts in special shapes of metallic 
materials, wires and profile sections of precious metal, solid 
and coated, and of special alloys and superelastic alloy 
compositions; bourdon tubes, hollow waveguides. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; orthopedic articles; suture 
materials; refined tubes of advanced materials; stainless 
steel tubes and wires for medical engineering; tubes of 
superelastic materials for medical engineering applications; 
refined tubes of non-ferrous metals and stainless steels for 
medical purposes; semi-finished products and memory 
elements of shape-memory alloys for medical purposes; 
parts, pipes, wires of nickel/titanium (nitinol) for medical 
purposes; profile tubes, tubes of coated materials, of 
special alloys and thin-wall, refined and capillary tubes for 
medical purposes; tubes as bourdon tubes for medical 
purposes; refined tubes for medical purposes. 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this class; 
tubes of coated materials, coated with precious metals, 
profile tubes of precious metals and their alloys; all 
aforesaid goods included in this class; tubes of coated 
materials, tubes of expansion alloys, tubes as melt-down 
alloys for glass/metal or glass/ceramic/metal compounds 
and of iron/nickel alloys and resistance alloys, refined tubes 
of precious metals and advanced materials, capillary tubes, 
composite materials, laminar composite materials and fibre 
composite materials, thermostatic bimetal snap washers 
and snap elements, thermostatic bimetal straps and strips, 
stamped and moulded parts of thermostatic bimetal, 
metallic assemblies, thermostatic bimetals of advanced 
materials as straps and strips, thermostatic bimetal 
stamped and moulded parts with defined properties and 
assemblies of thermostatic bimetals, roll seam welded 
straps and profile sections, electroplated straps with nickel 
and tin, silver, gold, copper, zinc, palladium and chemically 
nickel-plated, deep-drawn and extruded high-precision 
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parts in special shapes of metallic materials; all goods of 
precious metals; tubes of precious metals. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0815694 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200400776 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 norquimia, s.a. 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals for industry, for cement, for concrete 

(products for maintaining concrete; concrete-aeration 
chemicals; glues, agglutinants for concrete); unprocessed 
artificial resins. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0815695 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200400777 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.16 SE 2003/03170 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 M: Design 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus and installations for lighting, electrical 

lamps, electrical candlesticks, coloured lamps and light 
chains for decoration, including electrical lighting for 
Christmas trees. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0815709 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200400778 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 DE 303 13 900.5/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 success2business 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Updating of advertising material; employment 

agencies & personnel recruitment; cost price analysis; 
business investigations; business management and 
organization consultancy; business management 
consultancy; professional business consultancy; business 
organization consultancy; book-keeping, auditing; file 
management; advertising agencies; drawing up of 
statements of accounts; efficiency experts; economic 
forecasting; business information and business appraisals; 
business management for others; statistical information; 
publication of publicity texts; business management 
assistance; television advertising; commercial information 
agencies; marketing; marketing studies; opinion polling; 
merchandising; data search in computer files for others; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organisational consultancy in business 
management; organisational project studies in the domain 
of computers; employment agencies; personnel 
recruitment; testing (psychological) for the selection of 
personnel; personnel management consultancy; bill-posting 
and outdoor advertising; commercial or industrial 
management assistance; management (advisory services 
for business); costs investigations for goods and services; 
radio advertising; news clipping services; sponsoring in the 
field of publicity; systemization of information into computer 
databases, telemarketing; office work; management 
consulting; sales promotion; arranging for trading and 
commercial contacts also through the Internet; arranging for 
publicity and promotions contracts for others; temporary 
work agency. 
36 Financial evaluation; financial consultancy; 
financing services consultancy. 
42 Updating of computer software; updating of 
Internet pages; architectural consultation; creating and 
maintaining web sites for others; consultancy in the field of 
telecommunication technics; intellectual property 
consultancy; providing computer programs in data 
networks; search machines services in the Internet; 
computer consultancy; computer system design; computer 
systems analysis; computer software design; architecture 
(except landscape architecture); computer programming; 
graphic arts designing; services of a measuring and testing 
laboratory; technical measuring; consultancy in the field of 
computer hardware; research and development in the field 
of new products; research and development in all the 
scientific fields; creating and maintaining web sites for 
others; installation of computer software; data conversion of 
computer programs and data; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; duplication of 
computer programs; licensing of intellectual property; legal 
research; maintenance and installation of computer 
software; quality control; arbitration services; urban 
planning; technical project studies; recovery of computer 
data; web-housing; hosting computer sites; intellectual 
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property watching services. 
(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0818180 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200401742 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 vitrogres 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Non-metallic building materials. 

39 Warehousing and distribution services for non-
metallic building materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0818190 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200401747 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.15 GB 2332149 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAGERTY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAGERTY 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Preservatives; preservatives against rust and 

against deterioration of wood; protective coatings; 
varnishes; lacquers; preparations for inhibiting tarnishing; 
preparations for the treatment of metal surfaces to resist 
tarnishing, protective preparations for furniture made 
primarily of wood, protective preparations for furniture made 
primarily of metal. 
3 Cleaning, stain removing, polishing, dulling, 
scouring and abrasive preparations; reconditioning 
products; preparations for the care of metals, jewellery, 
furniture, floors, other household surfaces and lighting and 
other household objects; pre-washing preparations, 
cleaning preparations and preparations for protection 
against resoiling for carpets, rugs, upholstery, curtains, 
cushions, blankets, tablecloths and other household textile 
goods and articles of clothing; preparations for degreasing 
and removal of wax, oil and other residues from furniture, 
floors and other household surfaces; preparations for 
protecting and preserving furniture made of or finished 
primarily in leather; preparations for protecting and 
preserving leather (polishes); anti-static spray; cleaning 
preparations incorporating substances for control of 
allergens; cleaning preparations impregnated into gloves, 
rags, cloths and wipes, all for use in cleaning metals, 
jewellery and household surfaces and objects. 
14 Jewellery; precious stones; semi-precious 
stones; precious metal and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; watches and clocks. 
21 Prepared and impregnated gloves, rags, cloths 
and wipes for cleaning metals, jewellery and household 
surfaces and objects. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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(111) Int.reg.nr: 0818214 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200401750 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.21 ES 2.551.541 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 metal RAPPERS 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games, toys; dolls. 

(450) Kunngjøringsdato: 52/04, 2004.12.20 
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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.: 224176 
(210) Søknadsnr.: 200305912 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.09.20 

(540) Gjengivelse av merket 

HEADWORX 
(730) Innehaver: 

 Stirling Group Plc, Atlantic Street, Broadheath, Altrincham, 
Cheshire WA14 5FY, England, GB 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum,0106 Oslo, NO 
 Innsiger: 
 Head Sport AG , 1 Wuhrkopfweg, 6921 KENNELBACH, AT
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 224176 
(210) Søknadsnr.: 200305912 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.09.20 

(540) Gjengivelse av merket 

HEADWORX 
(730) Innehaver: 

 Stirling Group Plc, Atlantic Street, Broadheath, Altrincham, 
Cheshire WA14 5FY, England, GB 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum,0106 Oslo, NO 
 Innsiger: 
 Head Technology GmbH , Wuhrkopfweg 1, 6921 

KENNELBACH, AT 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 224292 
(210) Søknadsnr.: 200210532 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.09.27 

(540) Gjengivelse av merket 

SORIA MORIA 
(730) Innehaver: 

 Kvitfjell Vest AS, Granveien 24 C, 1394 Nesbru, 1394, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Kvitfjell Vest AS , Granveien 24 C,1394 Nesbru, NO 
 Innsiger: 
 Soria Moria Hotell- og Konferansesenter ,  , NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 224360 
(210) Søknadsnr.: 200308936 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.09.27 

(540) Gjengivelse av merket 

K-1 
(730) Innehaver: 

 Arne Leon Bjørndal, Høybråtenstien 2B, 1088 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Arne Leon Bjørndal, Høybråtenstien 2B,1088 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 K-2 Corp , 19215 Vashon Highway Southwest, WA98070 

VASHON, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 224417 
(210) Søknadsnr.: 200310884 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.10.04 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Euroline AS, Postboks 752, Strømsø, 0303 Oslo, 0303, NO
(750) Innehavers fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen,0303 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
 Dangaard Electronics Holding A/S , Industrivej 8, 6330 

PADBORG, DK 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling 
 
(111) Reg.nr.: 0740205 
(210) Søknadsnr.: 200012004 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2001.07.16 

(540) EON 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. 
Klasse 35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
Klasse 37 Building construction, repair services, namely 
maintenance and repair of chemical equipment; installation 
services. 
Klasse 38 Telecommunications. 
Klasse 39 Transport, energy and power supply, particularly 
supply of electricity, gas and water; packaging and storage 
of goods; travel arrangement. 
Klasse 40 Recycling services; generation and distribution 
of electricity, gas and water. 

(730) Innehaver: 
E.ON AG 
E.ON-Platz 1 
D-40479 Düsseldorf 
DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
Pretor Advokat AS , Postboks 1734,7416 Trondheim, NO 

 Innsiger: 
Aon Holdings BV , Admiraliteitskade 62, 3063ED 
ROTTERDAM, NL 

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
 

 Avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0742401 
(210) Søknadsnr.: 200013520 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2001.11.05 

(540) E.ON 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. 
Klasse 35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
Klasse 37 Building construction, repair services, namely 
maintenance and repair of chemical equipment; installation 
services. 
Klasse 38 Telecommunications. 
Klasse 39 Transport, energy and power supply, particularly 
supply of electricity, gas and water; packaging and storage 
of goods; travel arrangement; distribution of electricity, gas 
and water. 
Klasse 40 Recycling services; generation of electricity, gas 
and water. 

(730) Innehaver: 
E.ON AG 
E.ON-Platz 1 
D-40479 Düsseldorf 
DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
Pretor Advokat AS , Postboks 1734,7416 Trondheim, NO 

 Innsiger: 
Aon Holdings BV , Admiraliteitskade 62, 3063ED 
ROTTERDAM, NL 

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
 

 Avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes. 
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(111) Reg.nr.: 0742402 
(210) Søknadsnr.: 200013521 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2001.11.05 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. 
Klasse 35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
Klasse 37 Building construction, repair services, namely 
maintenance and repair of chemical equipment; installation 
services. 
Klasse 38 Telecommunications. 
Klasse 39 Transport, energy and power supply, particularly 
supply of electricity, gas and water; packaging and storage 
of goods; travel arrangement; distribution of electricity, gas 
and water. 
Klasse 40 Recycling services; generation of electricity, gas 
and water. 

(730) Innehaver: 
E.ON AG 
E.ON-Platz 1 
D-40479 Düsseldorf 
DE 

 Innsiger: 
Aon Holdings BV , Admiraliteitskade 62, 3063ED 
ROTTERDAM, NL 

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
 

 Avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 202136 
(210) Søknadsnr.: 199905699 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2000.04.17 

(540) KAPPABEL 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. 
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; konkurranser; organisering av konkurranser 
vedrørende undervisning eller underholdning. 
Klasse 42 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; jordbruks- og landbrukstjenester; 
juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; 
Edb-programmering. 

(730) Innehaver: 
Froland Kommune 
4820 Froland 
4820  
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Pretor Advokat AS , Postboks 1734,7416 Trondheim, NO 

 Innsiger: 
Basic Trademark SA , 207 Route d'Arlon, 1150 
LUXEMBOURG, LU 

 Innsigers fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 
 

 2. avdelings avgjørelse i klagesak nr 7392: 
 Klagesaken heves. Registreringen opprettholdes.  
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(111) Reg.nr.: 217107 
(210) Søknadsnr.: 200013999 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.01.27 

(540) KOVEX 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. 
Klasse 3 Såper; rengjøringsmidler med eller uten 
desinfiserende tilsetninger; rengjøringsmidler for 
industrielle formål. 
Klasse 5 Veterinære preparater, hygieniske preparater for 
veterinær bruk, desinfeksjonsmidler for veterinær bruk, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, 
fungicider, herbicider. 

(730) Innehaver: 
Ecolab GmbH & Co OHG 
Reisholzer-Werftstrasse 38-42 
40589 DÜSSELDORF 
DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes,5817 
BERGEN, NO 

 Innsiger: 
Kimberley-Clark Worldwide Inc , 401 North Lake Street, 
Neenah, WI 54956, US 

 Innsigers fullmektig: 
J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 
0134 Oslo, NO 
 

 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket. Registreringen er delvis opphevet. 
 
(111) Reg.nr.: 221031 
(210) Søknadsnr.: 200301426 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.11.03 

(540) SCANTROL 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 9 Vitenskapelige og nautiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll og livredning; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; dataprogramvare. 

(730) Innehaver: 
Scantrol AS 
Midtunheia 22 
5224 Nesttun 
5224  
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes,5817 
BERGEN, NO 

 Innsiger: 
Castrol Ltd , Wakefield House, Pipers Way, SN31RE 
SWINDON, WILTSHIRE, GB 

 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
 

 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket. Registreringen opprettholdes. 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i Norge. 
 
 ( 1 11 ) Reg.nr.: 0780072 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200205737  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Palmerston Ltd 
2nd Floor, Sixty Circular Road 
DOUGLAS, ISLE OF MAN 
GB 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Photographic, cinematographic, optical, 
signaling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; television apparatus and 
instruments; telecommunications equipment; electronic 
devices for receiving television and global 
communication network transmissions and transmitting 
them to a television or other display device and 
computer programs for use therewith; optical disc 
players and computer programs therefor; magnetic data 
carriers, smart cards, encoded cards, data cards; 
recording discs; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, images, data; calculating 
machines; telecommunications apparatus and 
instruments; facsimile, telex, telephone, telegram, data 
acquisition installations, apparatus and instruments; 
computer programs; computer software and 
programmes; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases and the Internet; 
operating system programs; computer software and 
networking hardware for the facilitation of interactive 
multimedia communications; computer software for use 
in creating, editing and delivering textual and graphic 
information via computer communication networks; 
computer programs for digital publishing, printing, 
imaging, and electronic document storage, manipulation, 
transfer and retrieval; computers, handheld computers; 
computer programs for managing communications and 
data exchange between handheld computers and 
desktop computers; computer hardware and computer 
output devices, printers, image setters, copiers and 
display screens; digital wireless telecommunications 
hardware and software; downloadable data including 
publications and software; computer software and 
publications in electronic form supplied online from 
databases or from facilities provided on the Internet 
(including web sites); electronic and computer games, 
games programs, game cartridges, entertainment 
consoles; entertainment consoles comprising computer 
hardware and software for providing audio, video, and 
multimedia output; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 
38 Electronic and telecommunication 
transmission services; transmission of data documents, 
messages, images, sounds, voices, text, audio, video 
and electronic communications and data and information 
by electronic, computer, cable, radio, radiopaging, 
teleprinter, teleletter, electronic mail, facsimile machine, 
television, microwave, laser beam, communications 
satellite, microwave link, terrestrial means, cable, 
wireless or wirelink system communications; provision of 
multi-media information and interactive multimedia 
services; provision and operating search engines; 
consultancy services relating to data communications; 

transmission, provision of display of information for 
business or domestic purposes from a computer-stored 
data bank; electronic mail services; telecommunication 
services relating to the Internet; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs 
and data; providing user access to the Internet (services 
providers); providing telecommunications connections to 
the Internet or databases; teletext services; 
telecommunication access services; provision of 
telecommunication on-line access and links to the 
Internet and intranet; provision of access to the Internet; 
providing an online interactive bulletin board; 
consultancy, provision of information and advice relating 
to the foregoing; all the aforesaid services also provided 
on-line from a computer data base or from the Internet. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

52/04, 2004.12.20 

 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0804475 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200306768  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

ScandStick UK Ltd 
Butterfly House, Mill Lane 
St Neots, Cambridgeshire PE19 6EE, England 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
16 Gummed paper, gummed tapes, adhesive 
paper, adhesive tapes and labels. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

52/04, 2004.12.20 
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( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0809293 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200309302  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Ascom Tateco AB 
Grimbodalen (Box 8783) 
S-402 76 Gøteborg 
SE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Telecommunication systems inclusive of 
wireless local communication systems with accurate 
position location, scalability, modularity and 
messaging/voice services with transmission of 
acknowledgements; full line of message transmission 
equipment, parts and components therefor, software for 
user applications and web-based graphic user interface. 
35 Advertising; business administration; 
computer assisted administration of databases and 
directories; merchandising. 
37 Services associated with installation, 
commissioning and maintenance of wireless local 
communication systems with accurate position location. 
38 Telecommunications and data 
communications; telecommunication services including 
communication services relating to wireless local 
communication systems with accurate position location. 
39 Transport; consultations within transport 
inclusive of consultations for transportation under high 
risk and in dangerous environments. 
41 Education services for staff; computer 
assisted training and advanced courses; training in the 
field of programming, installing, operating and 
maintenance of equipment and software related to 
wireless local communication systems with accurate 
position location; education academies, arranging and 
conducting seminars; examination services, film 
production, publication of articles, magazines and 
books. 
42 Design and development of hardware and 
software particularly wireless local communication 
systems with accurate position location for all types of 
facilities inclusive of high risk and dangerous 
environments; ergonomic and interactive design of 
system units and handsets; development of specific 
functions for handsets like handsets with permanently 
backlit call button, reassurance LED, waterproof and 
dip-sterilisable, safe release plug; industrial analysis, 
customer need analysis and research services, scientific 
and technological services, research and design relating 
thereto; licensing of products and services, licensing of 
intellectual property, exploitation of patents, computer 
programming. 
45 Security services particularly wireless local 
communication systems with accurate position location 
for the protection of property and individuals. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

52/04, 2004.12.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0811664 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200310558  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Ecolab GmbH & Co OHG 
Reisholzer-Werftstrasse 38-42 
40589 DÜSSELDORF 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Chemicals used in industry, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry. 
3 Soaps, cleaning preparations with disinfectant 
additives and cleaning preparations without disinfectant 
additives, cleaning preparations for industrial purposes. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, all the aforesaid goods only for utilization 
with animals and only for agricultural use; disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, all the aforesaid goods only for utilization 
with animals and only for agricultural use. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

52/04, 2004.12.20 

 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0822818 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200404710  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Avon Products Inc 
1345 Avenue of the Americas 
World Headquarters 
NY10105-1096 NEW YORK 
US 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Non-medicated toilet preparations; powders, 
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail 
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower 
and bath preparations; preparations for the hair; 
preparations for cleaning the teeth; perfumes, toilet 
waters, eau de Colognes; deodorants and anti-
perspirants for personal use; toilet articles; essential oils; 
all the aforesaid being alone, in combination and/or gift 
sets comprised of some or all of these items, but not 
including shaving and aftershave preparations or any 
other cosmetic or skin care goods which relate to 
shaving. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

52/04, 2004.12.20 

 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0827352 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200407159  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Escada AG 
Margaretha-Ley-Ring 1 
85609 ASCHHEIM 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
12 Apparatus for the locomotion by air or water, 
bicycles, vespas, scooters, mopeds and motorbikes. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

52/04, 2004.12.20 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 117964 
(151) Reg.dato: 1984.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.08.09 

(210) Søknadsnr: 19830259 
(220) Inndato: 1983.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

FARRIS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

29 Hele vareklassene. 
30 Hele vareklassene. 
31 Hele vareklassene. 
32 Hele vareklassene. 
33 Hele vareklassene. 

  
 
(111) Reg.nr.: 119581 
(151) Reg.dato: 1984.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.12.20 

(210) Søknadsnr: 19840048 
(220) Inndato: 1984.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASHWOOL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

23 Tråd og garn av ull for tekstile formål. 
  
 
(111) Reg.nr.: 162360 
(151) Reg.dato: 1994.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.05 

(210) Søknadsnr: 19930875 
(220) Inndato: 1993.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOUNTAIN GOAT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

24 Hele klassene. 
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Overdragelser 
 
Regulær overdragelse av registrerte merker og internasjonale merker som er gyldig i Norge, jfr. 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
(111) Reg.nr.: 161345 
(730) Tidligere innehaver: 
 Duma SPA, Arzignano, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Conceria Mastrotto SpA, Via Quarta Strada, 7, Arzignano 

Zona Industriale (Vicenza), IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 164875 
(730) Tidligere innehaver: 
 Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH, Zum Acker 1, 56244 

FREIRACHDORF, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 166655, 166657, 168395 
(730) Tidligere innehaver: 
 Amfora Vinhus Aktiebolag, Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 V&S Vin og Sprit AB (publ), 11797 STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 168394, 168692, 171230 
(730) Tidligere innehaver: 
 Amfora Vinhus Aktiebolag, Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 V&S Vin og Sprit AB (publ), 11797 STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 225268 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kjs Servering AS, Torget 2, 5014 BERGEN, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Ole Bull Eiendom AS, Chr. Michelsensgt. 2b, 5012 Bergen, 

5012, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0500196 
(210) Søknadsnr.: 200307465 
(730) Innehaver: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA, 

45, place Abel Gance, F-92100 
Boulogne, FR 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0742676 
(210) Søknadsnr.: 200013715 
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 

225, 70567 STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0803226 
(210) Søknadsnr.: 200306124 
(730) Innehaver: Kraft Foods Schweiz Holding AG, 

Bellerivestrasse 203, 8008 ZÜRICH, 
CH 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0803567 
(210) Søknadsnr.: 200306360 
(730) Innehaver: Kronospan Schweiz AG, 6122 

MENZNAU, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0803568 
(210) Søknadsnr.: 200306361 
(730) Innehaver: Kronospan Schweiz AG, 6122 

MENZNAU, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0804851 
(210) Søknadsnr.: 200306986 
(730) Innehaver: Kraft Foods Schweiz Holding AG, 

Bellerivestrasse 203, 8008 ZÜRICH, 
CH 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0806898 
(210) Søknadsnr.: 200307977 
(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 

40191 DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 165479 
(210) Søknadsnr.: 19934901 
(730) Innehaver: Altro LTD, Lectworth, Hertfordshire, 

GB 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 165820 
(210) Søknadsnr.: 19935888 
(730) Innehaver: Ford Motor Norge AS, 1410 Kolbotn, 

1410, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 166484 
(210) Søknadsnr.: 19932371 
(730) Innehaver: DeguDent GmbH, Rodenbacher 

Chaussee 4, 63457 HANAU, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 166655, 166657, 168395 
(210) Søknadsnr.: 19940768, 19940770, 19942075 
(730) Innehaver: V&S Vin og Sprit AB (publ), 11797 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 168394, 168692, 171230 
(210) Søknadsnr.: 19942072, 19942073, 19946579 
(730) Innehaver: V&S Vin og Sprit AB (publ), 11797 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:    (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 

 
117405 2014.06.21 

119058 2014.11.01 

119406 2014.12.13 

119498 2014.12.20 

119651 2015.01.10 

119687 2015.01.10 

119747 2015.01.10 

119841 2015.01.17 

119862 2015.01.24 

120112 2015.02.14 

120287 2015.02.28 

120329 2015.03.07 

120391 2015.03.28 

120525 2015.04.03 

121119 2015.05.30 

121305 2015.06.20 

122678 2015.10.17 

122976 2015.11.07 

123220 2015.11.28 

163014 2014.06.02 

165203 2014.11.03 

165302 2014.11.10 

165827 2014.12.08 

165868 2014.12.15 

165915 2014.12.15 

165919 2014.12.15 

166005 2014.12.22 

166096 2014.12.22 

166099 2014.12.22 

166160 2014.12.22 

166181 2014.12.22 

166192 2014.12.22 

166193 2014.12.22 

166356 2015.01.05 

166390 2015.01.05 

166392 2015.01.05 

166414 2015.01.05 

166450 2015.01.12 

166505 2015.01.12 

166529 2015.01.12 

166612 2015.01.19 

166737 2015.01.26 

166816 2015.01.26 

167098 2015.02.23 

167126 2015.03.02 

167142 2015.03.02 

167143 2015.03.02 

167176 2015.03.09 

167484 2015.03.30 

167804 2015.05.04 

167819 2015.04.06 

167884 2015.05.18 

168240 2015.06.15 

168348 2015.06.22 

168525 2015.06.22 

168582 2015.06.22 

168794 2015.07.13 

168943 2015.07.27 

169300 2015.08.31 

169350 2015.08.31 

169646 2015.09.28 

169865 2015.10.26 

169895 2015.10.26 

169932 2015.11.02 

170002 2015.11.09 

170136 2015.11.30 

170191 2015.11.30 

170242 2015.11.30 

22574 2015.01.02 

22686 2014.10.15 

22827 2014.07.27 

23602 2015.03.28 

23602 2025.03.28 

3207 2014.12.28 

32286 2015.02.21 

520470 2014.06.07 

65534 2015.01.21 

65571 2015.01.28 

65707 2015.02.11 

65708 2015.02.11 
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(111) Reg.nr:    (180) Registreringen utløper: 

  

65885 2015.03.18 

66496 2015.07.08 

66594 2015.07.29 

66855 2015.08.26 

92256 2014.12.05 

92390 2014.12.06 

92485 2015.01.03 

92692 2015.01.16 

92812 2015.01.30 

93116 2015.03.06 

93454 2015.04.10 

93480 2015.04.04 

93573 2015.04.24 

93765 2015.04.30 

94393 2015.07.10 

94801 2015.09.11 

95247 2015.11.27 
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Slettelser, begjært av innehaver  
 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 217142 
(151) Reg.Dato.: 2003.01.09 
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Rettelser 
 
 
I Nvmt nr. 37/04 ble int.reg.nr. 0801339 kunngjort 
med feil i varefortegnelsen. Se ny kunngjøring s. 102. 
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