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(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
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(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.: 223300 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200302054 
(220) Inndato: 2003.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Segafredo ZANETTI ESPRESSO 

(730) Innehaver: 
 Segafredo Zanetti Espresso World Wide SA 

67 Rue du Rhône 
Geneve 
CH 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS 

Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, kaffeerstatning, 

honning, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer.  
Klasse 35 Drift av barer, restauranter og 
kafeteriaer; konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med 
drift av barer, restauranter og kafeteriaer.  
Klasse 43 Bar-, restaurant- og kafeteriavirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226401 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200307761 
(220) Inndato: 2003.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLIGONOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLIGONOL 

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

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

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

 5 Farmasøytiske preparater, dietetiske stoffer 
for medisinsk bruk. 
29 Bearbeidede matvarer, næringsmidler og 
kosttilskudd for ikke-medisinsk bruk inneholdende 
hovedsaklig plante-avledet polyfenol som kapsler, 
tabletter, pulver, granuler, væsker eller geleer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 226402 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200400624 
(220) Inndato: 2004.01.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SICRON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SICRON 

(730) Innehaver: 
 Cronus Energy AS , Postboks 94 Ellingsrud, 1065 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle formål;  
keramer basert på Silisium Carbid (SiC); ubearbeidet 
plast. 
11 Komponent i form av en varmeveksler for 
kjøling av elekrolyseceller i tilknytning til 
aluminiumsindustri og annen metallurgisk industri. 
17 Ekstrudert plast som halvfabrikata;  plast som 
anvendes ved fremstilling av keramiske kjølere basert på 
Silisium Carbid (SiC). 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226403 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200402903 
(220) Inndato: 2004.03.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INDEVIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INDEVIA 

(730) Innehaver: 
 Hoya Corp , 7-5, Naka-Ochiai 2-chome Shinjuku-ku, 161-

8525 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Oftalmiske linser, brilleglass uten styrke (også 

midlertidige til demonstrasjon av innfatninger), briller, 
brilleinnfatninger, brilleetuier, solbriller, kontaktlinser, 
oppbevaringsbeholdere for kontaktlinser, skibriller, 
svømmebriller. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226404 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200402988 
(220) Inndato: 2004.03.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BY PORTen shopping 

(730) Innehaver: 
 KLP Eiendom AS , Postboks 6711 St. Olavs PLass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontorjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226405 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200403563 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAFJORD 

(730) Innehaver: 
 Tafjord Kraft AS , Serviceboks 1, 6025 ÅLESUND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, 

installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjon, herunder telefoni og 
bredbånd. 
39 Transportvirksomhet, herunder distribusjon av 
elektrisk kraft. 
40 Bearbeiding av materialer, herunder 
produksjon av elektrisk kraft. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226406 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200403594 
(220) Inndato: 2004.04.06 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.17 EM 354063 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOSEWORK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLOSEWORK 

(730) Innehaver: 
 Celerant Consulting Holdings Ltd , Avalon House, 72 

Lower Mortlake Road, TW92JY RICHMOND, SURREY, 
GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Regnskaps- og revisjonstjenester; annonse- og 
reklamevirksomhet; reklame- og markedsføringstjenester; 
rådgivning vedrørende implementering av databaserte 
forretningssystemer; analyser av respons på reklame, 
annonsering og markedsundersøkelser; tjenester i 
forbindelse med forvaltning av formuegjenstander; 
revisjon; forretningsvurderinger- og verdsettelse; bistand 
ved ledelse og administrasjon av forretninger; 
informasjonstjenester i forbindelse med forretninger som 
blir tilveiebrakt online via en database eller Internett; 
ledelse av forretningsoperasjoner og -strategier; 
forretningsundersøkelser; fremstilling av annonser for 
bruk som websider; konsultasjon relatert til operative 
strategier i forbindelse med forretninger; pris- og 
kostnadsanalyser; drift og ledelse av databaser; 
databehandling; økonomiske prognoser og analyser; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med 
forretningsledelse; konsultasjonstjenester i forbindelse 
med forretningsledelse som blir tilveiebrakt til 
mangfoldige sektorer; markedsundersøkelser og 
statistiske markedsundersøkelser; konsultasjon i 
forbindelse med forretningsdrift; 
organisasjonskonsultasjon; konsultasjon i forbindelse 
med personalledelse; forberedelse av 
forretningsrapporter; prosjektledelse i forbindelse med 
implementering av operative strategier for forretninger; 
promoteringstjenester; statistiske informasjonstjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
tilveiebringelse av finansielle råd til forretninger; tjenester 
i forbindelse med forvaltning av formuegjenstander; 
finansielle analyser og konsultasjon ved å assistere 
klienter med finansielle og strategiske initiativer, nemlig 
finansiell restrukturering, verdibasert forvaltning, 
konsultasjonstjenester for å fastslå finansiell 
godtgjørelse, kompensasjon og fordeler for klienter, 
ansatte, ledere og yrkesutøvere, privatisering, fusjoner, 
oppkjøp, allianser og prosjektsamarbeid (joint ventures), 
sikkerhetsstrategier i forbindelse med 
forretningsovertakelse, finansielle operasjoner, 
formueopsjoner, sikring av kurser (hedging) og 
risikoledelse. 
42 Konsultasjonstjenester i forbindelse 
datamaskinvare og dataprogramvare; 
dataprogrammering; tjenester i forbindelse med 
gjenoppretting av data; utvikling og design av 
databaserte forretninger og konsultasjonstjenester i 
forbindelse med dette; utvikling av websider; grafisk 
design for kompilering av websider på Internett; 
informasjon relatert til datamaskinvare og 
dataprogramvare tilveiebrakt on-line fra et globalt 
datanettverk eller Internett; framstilling og vedlikehold av 
websider; vertskapstjenester i forbindelse med websider; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; utleie av tilganstid til databaser; 
tilveiebringelse av informasjons relatert til implementering 

av databaserte systemer og kommuniksjonssystemer; 
støtte- og konsultasjonstjenester for drift av 
datasystemer, databaser og dataappliskasjoner; 
informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert 
til fornannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226407 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200403623 
(220) Inndato: 2004.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UVITA FIESTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UVITA FIESTA 

(730) Innehaver: 
 RBP SA , Ruta Nacional 14, Parque Industrial, 2820 

GUALEGUAYCHÚ, AR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226408 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404027 
(220) Inndato: 2004.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Synzygus 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Synzygus 

(730) Innehaver: 
 Synzygus , c/o Marit Landrø Tokerudberget 37, 0986 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Opplæringsvirksomhet, nemlig veiledning og 
opplæring ovenfor enkeltpersoner og grupper av ansatte 
og tillitsvalgte i frimenigheter i Norge. 
45 Sjelesorg, nemlig bistand til personlig hjelp for 
enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226409 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404495 
(220) Inndato: 2004.04.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRANDOMINGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRANDOMINGO 

(730) Innehaver: 
 Romo Hermanas SA de CV , Kepler No. 49-B,Colonia 

Nueva Anzures,  MEXICO D.F., MX 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker og sirup for 

fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); 
alkoholholdige coctailblandinger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226410 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404529 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 wahwah SKIN TRIM STUDIO 

(730) Innehaver: 
 Wahwah Skin Trim Studio AS , Midtunhaugen 17, 5224 

NESTTUN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetiske 

preparater, kosmetikk; kroppspleiepreparater; 
hårpleiemidler; preparater for neglepleie og negledesign. 
5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; 
kosttilskudd. 
44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker eller dyr; hud-, hår-, negl- og kroppspleie; 
negledesign. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226411 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404530 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKIN TRIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKIN TRIM 

(730) Innehaver: 
 Wahwah Skin Trim Studio AS , Midtunhaugen 17, 5224 

NESTTUN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetiske 

preparater, kosmetikk; kroppspleiepreparater; 
hårpleiemidler; preparater for neglepleie og negledesign. 
5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; 
kosttilskudd. 
44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker eller dyr; hud-, hår-, negl- og kroppspleie; 
negledesign. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226412 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404532 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAHWAH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WAHWAH 

(730) Innehaver: 
 Wahwah Skin Trim Studio AS , Midtunhaugen 17, 5224 

NESTTUN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetiske 

preparater, kosmetikk; kroppspleiepreparater; 
hårpleiemidler; preparater for neglepleie og negledesign. 
5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; 
kosttilskudd. 
44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker eller dyr; hud-, hår-, negl- og kroppspleie; 
negledesign. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226413 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404533 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Chems 

(730) Innehaver: 
 Novatech as , Postboks 163, 4065 STAVANGER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskiner, databehandlingsutstyr og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226414 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404535 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nems Forecaster 

(730) Innehaver: 
 Novatech as , Postboks 163, 4065 STAVANGER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskiner, databehandlingsytstyr og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226415 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404536 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 novatech 

(730) Innehaver: 
 Novatech as , Postboks 163, 4065 STAVANGER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester; rådgivning vedrørende 
ingeniørtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226416 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404540 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Oral-B SATINFLOSS 

(730) Innehaver: 
 Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories) , 

4 Robert Speck Parkway, ONL4Z4C5 MISSISSAUGA, 
CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Tanntråd 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226417 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404541 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COREGA COMFORT SEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COREGA COMFORT SEAL 

(730) Innehaver: 
 Stafford-Miller Ltd , 980 Great West Road, Brentford, 

TW89GS MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Tannprotese-klebemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226418 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404543 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROMA 

(730) Innehaver: 
 AWB Proma AS , 2853 REINSVOLL, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Bygningsmaterialer av metall; aluminiumslister, 
glidetrinser for vinduer, vindusrammer av metall. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); 
isolerglass; vindusglass. 
20 Varer av plast (ikke opptatt i andre klasser); 
vindusbeslag; glidetrinser for vinduer. 
42 Rådgivning vedrørende byging; arkitekter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226419 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404544 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.30 EU 3475415 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLUM 

(730) Innehaver: 
 Solum A/S , 2640 HEDEHUSENE, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Vekstregulerende preparater og 
gjødningsmidler, kompost, jord, herunder jord for 
dyrkning; kjemiske jordforbedringsmidler, jordmetaller, 
alkaliske jordmetaller. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, 
herunder avdekningsmidler av naturmaterialer til 
hagebruk, samt frø. 
40 Forarbeidelse og behandling av materialer og 
gjenstander, herunder forarbeidelse og behandling av 
produkter og materialer til jord-, landbruks- samt 
gartnerivirksomhet; gjenbruk av avfall; avfallssortering; 
avfallsforbrenning; gassproduksjonstjenester. 
42 Profesjonell bistand og rådgivning vedrørende 
miljøbeskyttelse og håndtering av avfall og 
avfallsprodukter samt kompostering; ingeniørtjenester 
innen biokjemi; bioteknologisk forskning relatert til jord-, 
skogs- og hagebruk, samt gartnerivirksomhet; rådgivning, 
utvikling, installasjon og vedlikehold samt drift av 
dataprogrammer og software. 
44 Profesjonell bistand og rådgivning vedrørende 
jordbruks-, hagebruks- og skogsbruksvirksomhet, samt 
gartneri, herunder vedrørende jord- og humusprodukter, 
samt gjenvinning og forarbeidelse av biologiske 
materialer og produkter til jord- og humusprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226420 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404545 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROFIRE EXCEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROFIRE EXCEL 

(730) Innehaver: 
 Presstek Inc , 55 Executive Drive, NH03051390 

HUDSON, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Digitale billedbehandlingssystemer, herunder 

en digital styrings-/datastasjon og en termisk 
billedbehandler for datamaskin-til-plate, datamaskin-til-
prøvetrykk og på-presse digitale trykkesystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226421 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404547 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.05 SE 200306587 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIRST NORTH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIRST NORTH 

(730) Innehaver: 
 OM HEX AB , Norrlandsgatan 31, 10578 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsapparater og programvare for 

bruk i handel og megling av verdipapirer, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system for 
distribusjon av informasjon bud og tilbud og statistisk- og 
indeksdata vedrørende handel og megling med 
verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert system, for distribusjon av informasjon 
relatert til avregning og avvikling og offentliggjøring av 
selskapsinformasjon så vel som distribusjon av annen 
informasjon relatert til emisjoner, transaksjoner, 
avregning og avvikling av verdipapirer, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system, så vel 
som informasjon vedrørende andre aktiviteter på 
børsmarkedet; applikasjonsprogram for internetthandel 
for anvendelse i handel, megling med og avregning av 
verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert system herunder for distribusjon av 
informasjon relatert til dette, så vel som informasjon om 
andre aktiviteter på børsmarkedet; dataprogramvare, 
datahardware. 
35 Annonse og reklamevirksomhet samt 
administrasjon av kommersiell foretningsvirksomhet; 
beregning, registrering, utarbeidelse, sammenstilling og 
systematisering av statistikk og indeks vedrørende 
børshandel, verdipapirer, renter, priser, vekslingskurser, 
og andre økonomiske data; tjenester vedrørende 
bokføringsområdet; annonsering og markedsføring 
vedrørende handel, megling med og avregning av 
verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert systemer herunder annonsering og 
markedsføring vedrørende distribusjon av informasjon 
relatert dertil; annonsering og markedsføring av et ADP-
basert datainformasjonssystem; annonsering og 
markedsføring av Internetthandel, mekling og avregning 
så vel som annonsering og markedsføring av 
applikasjoner vedrørende distribusjon av informasjon 
relatert til Internetthandel, melding og avregning; 
faststilling av statistisk indeksdata tilveiebrakt via 
internett. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; 
emisjon av finansielle instrumenter, nemlig aksjer, 
opsjoner, terminer, swapper, og derivater; tjenester innen 
bank- og finansområdet; verdipapirforvaltning; tjenester 
vedrørende monetære og finansielle transaksjoner; 
kredittkort- og betalingskorttjenester; profesjonell 
konsultasjon vedrørende organisasjon og administrasjon 
av forretningsvirksomhet innen bank- og finansområdet; 
tilveiebringelse av markedsplass for handel med 
verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert system; mekling med verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system; avregning av salg vedrørende verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system; distribusjon av informasjon vedrørende bud og 
tilbud, statistisk-og indeksdata og informasjon for 
avregningsaktiviteter relatert til handel, melding med og 

avregning av verdipapirer, registrering av verdipapirer og 
derivater i kontobasert system, så vel som distribusjon av 
informasjon relatert til andre børshandels og 
opsjonsinstitutts aktiviteter; overvåkning og mekling med 
verdipapirer gjennom anvendelse av et internettbasert 
datainformasjonssystem for å følge og handle med 
verdipapirer og for mekling med verdipapirer, registrering 
av verdipapirer og derivater i kontobasert system; 
distribusjon av informasjon vedrørende bud og tilbud og 
statistisk- samt indeksdata relatert til handel og mekling 
med verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater 
i kontobasert system, distribusjon av informasjon 
vedrørende avregning og offentliggjøring av 
selskapsinformasjon, så vel som distribusjon av annen 
informasjon relatert til spørsmål, transaksjoner og 
avregning og avvikling, registrering av verdipapirer og 
derivater i kontobasert system; opprettholdelse av 
kontobaserte verdipapirsystem; garantitjenester for å 
garantere selgeres ansvar; Internettbaserte tjenester 
tilveiebrakt i forbindelse med handel og mekling med 
verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobaserte system, distribusjon av informasjon 
vedrørende bud og tilbud relatert til handel og mekling 
med verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater 
i kontobasert system, distribusjon av informasjon 
vedrørende avregning og avvikling og offentliggjøring av 
selskapsinformasjon så vel som distribusjon av annen 
informasjon relatert til spørsmål, transaksjoner og 
avregning og avvikling av verdipapirer, så vel som i 
forbindelse med informasjon om andre 
børshandelsaktiviteter; informasjonsservice innen 
området for verdipapir og børshandel. 
38 Telekommunikasjon, overføring av data og 
informasjon og bilder, overføring av statistikk og av 
indeks vedrørende børshandel, verdipapirer, renter, 
priser, vekslingskurser og andre økonomiske data; 
tjenester innen området for elektronisk post. 
41 Undervisning/utdanning; instruksjon; utgivelse 
og publisering av statistikk og av indeks vedrørende 
noteringer, verdipapirer, renter, priser, vekslingskurser og 
andre økonomiske data. 
42 Programmering, service og vedlikehold 
vedrørende dataprogramvare, tilveiebrakt i forbindelse 
med handel og mekling med verdipapir, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system, 
distribusjon av informasjon vedrørende bud og tilbud og 
statistisk indeksdata relatert til handel og mekling med 
verdipapir; registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert system, distribusjon av informasjon 
vedrørende avregning og avvikling og offentliggjøring av 
selskapsinformasjon så vel som distribusjon av annen 
informasjon relatert til spørsmål, transaksjoner og 
avregning og avvikling, så vel som i forbindelse med 
informasjon om andre børshandelsaktiviteter; 
tilveiebringelse og/eller utleie av tilgangstid til en 
database inneholdende informasjon og indeksstatistikk; 
konsulenttjenester vedrørende databaser; tilveiebringelse 
av tilgang til et system for elektronisk post, 
dataprogrammering. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 



 registrerte varemerker 2005.05.02 - 18/05

 

10 
 

(111) Reg.nr.: 226422 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404548 
(220) Inndato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pizza 

(730) Innehaver: 
 Emba Shop AS , Lørenveien 39, 0585 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, herunder emballasje av 
kartong, papp og papir; pizzaesker; trykksaker, 
papirvarer; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk) 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, 
herunder restauranter 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226424 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404550 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Oral-B SATINTAPE 

(730) Innehaver: 
 Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories) , 

4 Robert Speck Parkway, ONL4Z4C5 MISSISSAUGA, 
CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Tanntråd 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 226425 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404551 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.12 GB 2348702 
(540) Gjengivelse av merket: 

VUSTEDRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VUSTEDRA 

(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. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226426 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404552 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

H&M BEAUTY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 H&M BEAUTY 

(730) Innehaver: 
 H & M Hennes & Mauritz AB , Salén-H/O, 10638 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Detaljhandel vedrørende såpe, parfymer, 

eteriske oljer, kosmetikk, hårpleieprodukter, tannpulver, -
kremer og pastaer, edle metaller og deres legeringer, 
varer av edle metaller eller overtrukne hermed, smykker, 
edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og 
lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer, 
skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226427 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404554 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BORGGÅRDENS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BORGGÅRDENS 

(730) Innehaver: 
 Matkompaniet AB , Företagsgatan 55, 50494 BORÅS, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft Norge , Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede og bearbeidete frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, fruktkompotter, egg, melk 
og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nedlagte 
grønnsaker i glass og hermetikk; supper; buljong; 
potetmospulver; matolje. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
konditorvarer, godteri og konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser 
(smakstilsetninger); krydderier; is; mikser for 
salatdressing; kraft og krydderier; asiatiske sauser og 
soyasaus. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter, 
vekster og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226428 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404555 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DJ DECKS & FX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DJ DECKS & FX 

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd , 30 Golden 

Square, W1F 9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware; computer- og 

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; kompaktdisker; 
videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle til bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
audio- og videoapparater; solbriller; briller; solbrille- og 
brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226429 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404556 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLACK MONDAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK MONDAY 

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd , 30 Golden 

Square, W1F 9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware; computer- og 

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; kompaktdisker; 
videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle til bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
audio- og videoapparater; solbriller; briller; solbrille- og 
brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer. 
16 Bøker, håndbøker, trykksaker, publikasjoner; 
skrivesaker. 
28 Leker, spill og leketøy; håndholdte elektroniske 
spill 
41 Tilveiebringelse av on-line underholdning; 
tilveiebringelse av computer- og videospill og computer- 
og videospillprogrammer fra en computerdatabase eller 
via internett. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226430 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404557 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.02 US 76585399 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZERO HEIGHT MIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZERO HEIGHT MIC 

(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 Elektromekanisk systemutstyr 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, nemlig kataloger, brosjyrer og 
pamfletter, tidsskrifter og magasiner; bruker og 
instruksjonsmanualer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226431 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404558 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WiFire 

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd , 30 Golden 

Square, W1F 9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware; computer- og 

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; kompaktdisker; 
videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle til bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
audio- og videoapparater; solbriller; briller; solbrille- og 
brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer. 
16 Bøker, håndbøker, trykksaker, publikasjoner; 
skrivesaker. 
28 Leker, spill og leketøy; håndholdte elektroniske 
spill 
41 Tilveiebringelse av on-line underholdning; 
tilveiebringelse av computer- og videospill og computer- 
og videospillprogrammer fra en computerdatabase eller 
via internett. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226432 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404560 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUERVO AUTENTICO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUERVO AUTENTICO 

(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:  
 30 Sjokolade, sjokoladesøtsaker, sjokoladeplater 

og -stenger, sjokoladesøtsaker fylt med brennevin 
og/eller likør; kaffe, kakao, og sjokoladebaserte 
drikkevarer; konfektyr- og konditorvarer, inkludert kaker, 
kjeks, butterdeigprodukter og wienerbrød; 
smakstilsettende siruper; sauser (krydderier); salt 
32 Øl og maltdrikkevarer; ikke-alkoholholdige 
drikkevarer og blandinger for fremstilling av drikkevarer; 
ikke-alkoholholdige cocktailblandinger 
33 Alkoholholdige drikkevarer, alkoholholdige 
cocktailblandinger; tequila 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226433 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404561 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.31 EU 003503836 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONSTRUCTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONSTRUCTA 

(730) Innehaver: 
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH , Carl-Wery-

Strasse 34, 81739 München,  , DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og utstyr, 

særlig elektriske kjøkkenmaskiner og utstyr, herunder 
kjøttkverner, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, 
saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk 
drevne redskaper, elektriske boksåpnere, 
knivslipeapparater samt maskiner og apparater for 
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske 
avfallsbehandlingsapparater, herunder avfallskvemer, - 
oppkuttere og -kompressorer; oppvaskmaskiner, 
elektriske maskiner og apparater for behandling av tøy 
og klesplagg, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, 
klespresser, strykepresser, strykemaskiner; elektriske 
rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder 
vindusrengjøringsapparater, skopusseapparater, 
støvsugere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, 
særlig slanger, rør, støvfiltere og poser til støvsugere; alle 
de forannevnte varer også for industrielt bruk. 
9 Elektriske apparater og instrumenter, spesielt 
elektriske strykejern; kjøkkenvekter, personvekter; 
elektriske foliesveiseapparater; fjernkontrollinnretninger 
og -utstyr, signaleringsanordninger og -utstyr, 
anordninger og -utstyr for kontroll (overvåking) og 
overvåkningsinnretninger for husholdnings- og 
kjøkkenmaskiner og -utstyr; innregistrerte og 
uinnregistrerte maskinlesbare databærere, herunder 
magnetiske databærere for husholdningsapparater og -
utstyr; elektriske utleveringsapparater for mat eller drikke, 
salgsautomater; databehandlingsutstyr og -programmer 
for kontroll og betjening av husholdningsapparater og -
utstyr; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; alle 
de forannenvte varer også for industrielt bruk. 
11 Apparater og innretninger til oppvarming, 
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer samt koke-, 
bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og 
varmebevaringsapparater, dyppevarmere/-kokere, 
kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, 
elektriske te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt 
kjøle- og frysebokser og -skap og kjøl/frys 
kombinasjonsskap og -bokser, fryseapparater, apparater 
til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater og -
innretninger, herunder for tøy og klær; tørketromler, 
håndtørkere, hårtørkere; ventilasjonsapparater og -
innretninger, spesielt ventilatorer og vifter, lukt- og 
fettfiltere, luktavtrekksapparater og -hetter, klimapparater 
samt apparater og innretninger til bedring av 
luftkvaliteten, luftfuktere, vannledningsapparater og -
utstyr samt sanitærutstyr, spesielt armaturer for damp-, 
luft- og vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, 
varmtvannsbeholdere og - beredere; oppvaskkummer og 
benkebeslag; varmepumper; deler og tilbehør for alle de 
forannevnte varer; alle forannevnte varer også for 
industrielt bruk. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt- 
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
gjenstander til rengjøringsformål; råglass eller 

halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); 
glassvarer, porselen og keramikk, deler og tilbehør for 
alle de forannevnte varer. 
35 Distribusjon av alle de forannevnte varer, 
nemlig utvelgelse av arrangering av disse varer, 
presentasjon av varene, prising inkludert service og 
konsultasjon utført av personalet, så vel som 
annonsering og forhandling av kontrakter relatert til kjøp 
og salg av disse varer. 
37 Installasjonsvirksomhet; reparasjon og 
vedlikehold av elektriske og /eller brennstoffdrevne 
husholdningsapparater og -anordninger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226434 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404565 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KATOZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KATOZ 

(730) Innehaver: 
 Matkompaniet AB , Företagsgatan 55, 50494 BORÅS, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft Norge , Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede og bearbeidet frukt og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, fruktkompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nedlagte 
grønnsaker i glass og hermetikk; supper; buljong; 
potetmospulver. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
konditorvarer, godteri og konfektyrer; spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser 
(smakstilsetninger); krydderier; is; mikser for 
salatdressing; kraft og krydderier; asiatiske sauser og 
soyasaus. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbrukprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter, 
vekster og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226435 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404576 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(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: 
 Lululemon Athletica Inc , 2113 West Fourth Avenue, BC 

VANCOUVER, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, nemlig t-skjorter, skjorter, bukser, shorts, 

skjørt, kjoler, collegegensere, joggebukser, topper (tank 
tops), undertøy, sokker, jakker, kåper og kapper, hatter; 
fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226436 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404580 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LULULEMON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LULULEMON 

(730) Innehaver: 
 Lululemon Athletica Inc , 2113 West Fourth Avenue, BC 

VANCOUVER, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, nemlig t-skjorter, skjorter, bukser, shorts, 

skjørt, kjoler, collegegensere, joggebukser, topper (tank 
tops), undertøy, sokker, jakker, kåper og kapper, hatter; 
fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226437 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404581 
(220) Inndato: 2004.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EIKMASKIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EIKMASKIN 

(730) Innehaver: 
 Eikmaskin AS , Postboks 61 Grefsen, 0409 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer, 

koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, 
landbruksredskaper. 
8 Håndverktøy og redskaper. 
12 Kjøretøyer. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, frø og såvarer. 
37 Reparasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226438 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404583 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REFUEL 

(730) Innehaver: 
 Sindre Risheim Design AS , Kongensgate 3, 0153 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker (tidsskrift). 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226439 
(151) Reg.dato.: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Søknadsnr.: 200404584 
(220) Inndato: 2004.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BENARX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BENARX 

(730) Innehaver: 
 Dalseide & Fløysand Group AS , Postboks 273 

Slåtthaug, 5851 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Brannhemmende midler; konserveringsmidler 

for betong, unntatt maling og oljer. 
2 Overflatebehandlingsmidler og preparater ikke 
opptatt i andre klasser herunder maling, fernisser, lakker, 
antikorrosjonsmidler, rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler; 
ubearbeidet herdet harpiks. 
17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale for 
termisk, akustisk, elektrisk og brannisolering herunder 
isolasjonsbokser og isolasjonsjakker. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226440 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200207729 
(220) Inndato: 2002.08.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHEER LIGHTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHEER LIGHTS 

(730) Innehaver: 
 FD Management Inc , 300 Delaware Avenue, DE19801 

WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfymevarer til personlig bruk, nemlig 

parfyme, eau de cologne, eau de toilette, parfymert 
kroppslotion og fuktighetskrem, kroppsolje, talkum 
pudder, parfymert såpe; kosmetiske og 
hudpleiepreparater, nemlig underlagskrem, 
ansiktspudder, rouge, pudderdåser, øyenblyanter, 
leppeblyanter, lebestift, leppepomade, ikke-medisinsk 
leppebalsam, maskara, øyensminke, kajalstifter, 
øyenskygge, fuktighetskrem og hudvann; 
hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam, hårgele og 
hårspray; neglepleiepreparater, nemlig neglelakk, 
negleforsterkere og neglelakkfjerner; barberingskrem, 
barberingsgele, etterbarberingslotion; hudsåpe; dusjgele; 
deodoranter til personlig bruk; antitranspirasjonsmidler; 
potpourri; dufteposer; solbruningspreparater; 
solbeskyttelsespreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226441 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200302379 
(220) Inndato: 2003.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S A T S 

(730) Innehaver: 
 SATS Norge AS , Robsrudskogen 15, 1470 

LØRENSKOG, NO 
(740) Fullmektig: 

 Haavind Vislie DA , Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 
NO 

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

28 Spill; gymnastikk- og sportsartikler. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226442 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200304016 
(220) Inndato: 2003.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUN 

(730) Innehaver: 
 Sun Microsystems Inc , 4150 Network Circle, CA95054 

SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykte publikasjoner; brukermanualer; 

betjenings- og brukerveiledninger; alle forannevnte varer 
relatert til, eller med det primære formål å formidle 
informasjon om datahardware, datasoftware, 
databehandlings- eller kommunikasjonsteknologier, eller 
deres implementering; manualer og andre skrevne, 
vedlagte og/eller tilhørende materialer for datamaskiner, 
datahardware, datasoftware, datasystemer, ytre enheter 
og periferiutstyr for datamaskiner, og datanettverk; 
publikasjoner vedrørende datamaskiner, datahardware, 
datasoftware, datasystemer, ytre enheter og periferiutstyr 
for datamaskiner, og datanettverk. 
35 Reklamevirksomhet og annonsering relatert i 
sin helhet eller primært til datahardware, datasoftware, 
databehandlings- eller kommunikasjonsutstyr, eller 
tjenester relatert til design, bruk eller utvikling/utnyttelse 
derav; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester; arrangering og avholdelse av handels- 
og fagmesser innen feltene data- og 
informasjonsteknologi. 
37 Reparasjon; installasjonstjenester; reparasjons- 
og installasjonstjenester for datamaskiner, 
datamaskinhardware, ytre enheter og periferiutstyr for 
datamaskiner, datamaskinsystemer og datanettverk; 
reparasjons- og installasjonstjenester for kontormaskiner.
38 Tilveiebringelse av tilgang og 
telekommunikasjonsforbindelser til datanettverk og 
globale datanettverk; trådløse 
telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
stemme og data ved hjelp av elektroniske hjelpemidler; 
tilveiebringelse av tilgang og 
telekommunikasjonsforbindelser til intranett og/eller 
internett; elektronisk overføring av dataprogrammer via 
internett; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser og tilgang til 
datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til internettfora, 
verdensveven (world wide web) og servertjenester; 
elektronisk overføring av data via globale 
kommunikasjonsnettverk, inkludert internett og fjernsyns- 
og satelittnettverk; telefonkommunikasjonstjenester; 
mobilkommunikasjonstjenester; kommunikasjon via 
fiberoptiske nettverk; utleie av telekommunikasjons- og 
beskjedsendingsapparater og -utstyr; dataassistert 
overføring av beskjeder, data og bilder; elektroniske 
oppslagstavletjenester; informasjonstjenester relatert til 
at det forannevnte. 
41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet; tilby 
opplæring; opplæring i bruk av datamaskiner, 
datahardware, datasoftware, datamaskinsystemer, ytre 
enheter og periferiutstyr for datamaskiner, og 
datanettverk; arrangering og avholdelse av utdannings- 
og opplæringskonferanser; alt det forannevnte relatert i 
sin helhet, eller primært, til datamaskiner, datasoftware, 
data- og kommunikasjonsteknologier, relaterte tjenester, 
de industrier som er involvert i databehandling, 
kommunikasjonsteknologier og informasjonsteknologier, 

samt utvikling av slike teknologier. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design, alt relatert til hardware, software og 
internett; industrielle analyse- og forskningstjenester, alle 
relatert til hardware, software og internett; teknikk- og 
ingeniørtjenester relatert til hardware, software og 
internett; datahardware- og 
datasoftwarekonsultasjonstjenester; dataprogrammering; 
tilveiebringelse og tilbydelse av dataprogrammer i 
datanettverk, i særdeleshet på internett og verdensveven 
(world wide web); tilby tilgang til databaser; 
onlinetjenester, i særdeleshet onlinetjenester i 
forbindelse med datahardware og datasoftware; 
elektronisk overføring av dataprogrammer over internett; 
oppdatering av datasoftware; utvikling av datasoftware; 
utleie av datasoftware; utvikling av programmer for 
databehandling; utleie av databehandlingsutstyr; utleie av 
tilgangstid til databaser; tilveiebringelse og tilbydelse av 
tilgang til datanettverk, i særdeleshet til internett, 
internettfora, verdensveven (world wide web) og til 
servertjenester; systemintegrasjonstjenester; tilby online 
informasjon relatert til datahardware, datasoftware, ytre 
enheter og periferiutstyr for datamaskiner, og 
datanattverk; fremskaffelse, spesialtilpassing, og utvikling 
av informasjon for andre; skapelse, vedlikehold, 
administrering og hosting (vertskapstjeneste) av nettsider 
for andre; konsultasjon/-rådgivning vedrørende internett 
og vertskapstjenester (hostingtjenester); hosting 
(vertskapstjeneste) av datasoftwareapplikasjoner for 
andre; datasystemanalyser; 
datamaskindiagnostikktjenester; datasammenbrudd-
gjenopprettingstjenester; datamaskin-
vedlikeholdstjenester; tilveiebringelse og tilbydelse av 
søkemotorer for innhenting av data på et globalt 
datanettverk; opprettelse av indekser over informasjon, 
områder og andre tilgjengelige ressurser på datanettverk; 
spesialtilpassing av datahardware, datasoftware, ytre 
enheter og periferiutstyr for datamaskiner, og 
datamaskinnettverk; datakrypteringstjenester; leasing og 
leie av datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226443 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200306598 
(220) Inndato: 2003.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYMFONI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYMFONI 

(730) Innehaver: 
 Gedys Software AS , Wergelandsveien 3, 0167 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, fotografiske og optiske 

apparater og instrumenter samt 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; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; dataprogrammer; databærere; computer 
perifieriutstyr. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; programmering for datamaskiner; 
installasjon, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; utleie av datamaskiner og 
dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider 
for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226444 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200307664 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXOLIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXOLIT 

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

(740) Fullmektig: 
 Flügger AS , Enebakkveien 69, 0192 OSLO, NO 

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

og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 226445 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200307911 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NTB PLUSS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NTB PLUSS 

(730) Innehaver: 
 Norsk Telegrambyrå AS , Holbergsgate 1, 0166 Oslo, NO

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer og databaseinformasjon 
innregistrert på magnetiske eller optiske databærere. 
38 Tjenester i form av å tilby online tilgang til en 
fullt ut søkbar database, samt nyhetsbyråtjenester og 
utsendelse av meldinger og e-mail; informasjonsbyrå-
tjenester og pressebyrå-tjenester tilbudt til kunder 
gjennom elektronisk overføring også ved satellitt-mottak, 
FTP-feed eller web-overføringer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226446 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200308492 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.16 US 76/514,739 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIAMOND EDITION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIAMOND EDITION 

(730) Innehaver: 
 The Scott Fetzer Co , 28800 Clemens Road, Westlake, 

OH 44145-1197, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Støvsugere. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226447 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200310589 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUREAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUREAL 

(730) Innehaver: 
 Univar NV , Blaak 333, 3011 GB ROTTERDAM, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Ureabaserte oppløsninger og tilsetninger for 
kjemisk reduksjon. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; distributørvirksomhet innen området for kjemikalier, 
tilsetninger for kjemisk reduksjon og drivstofftilsetninger; 
transport av kjemikalier, tilsetninger for kjemisk reduksjon 
og drivstofftilsetninger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226448 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200310590 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUREAL Nature will feel! 

(730) Innehaver: 
 Univar NV , Blaak 333, 3011 GB ROTTERDAM, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Ureabaserte oppløsninger og tilsetninger for 
kjemisk reduksjon. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; distributørvirksomhet innen området for kjemikalier, 
tilsetninger for kjemisk reduksjon og drivstofftilsetninger; 
transport av kjemikalier, tilsetninger for kjemisk reduksjon 
og drivstofftilsetninger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226449 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200311570 
(220) Inndato: 2003.12.10 
(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: 
 Norsk Hydro ASA , 0240 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Ubearbeidet plast; hydrogen, saltsyre, kaustisk 

soda for industrielle formål; etan. 
3 Klisterrens. 
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler, 
brensel og belysningsstoffer;  industrielle brenngasser, 
inkludert butan, nafta, propan, gropen og blandinger av  
nevnte gasser, alle i gass form eller flytende form; 
mineral oljer; flytende naturgass  (LNG); kondensert 
hydrokarbongass (LPG); petroleum. 
5 Plaster og forbindingsstoffer, bandasjetape, 
sportstape, elastiske støttebind, sårevaskservieuer, 
salver og kremer for medisinsk bruk. 
6 Metaller, nemlig magnesium, aluminium og 
deres legeringer, og produkter derav. 
7 Mekaniske, pneumatiske og hydrauliske 
maskiner for håndtering, transport og forpakning av varer 
og materialer i løs masse. 
9 Elektrolysører 
10 Isposer, varmeposer og kjølespray for 
medisinsk bruk; ortopediske artikler: 
11 Apparater for oppvarming og kjøling av luft og 
væske. 
16 Trykksaker. 
18 Kofferter, reisevesker, dokumentmapper, 
ryggsekker, paraplyer. 
22 Sekker for transport og lagring av varer i løs 
masse. 
25 Belter, klær, luer. 
28 Harpiks for idrettsutøvere; harpiks for 
idrettsutøvere i form av sportsklister. 
32 Pulver til fremstilling av sportsdrikker. 
37 Vedlikehold og reparasjon av flycontainere og 
paller, remmer og nett. 
39 Transport, forpakning og lagring av varer; 
overføring og distribusjon av elektrisitet, transport av olje 
og naturgass; utleie av flycontainere og paller. 
40 Bearbeiding av metall; metallstøping; 
produksjon av olje og naturgass,produksjon av energi. 
42 Ingeniørvirksomhet og forskning; leting etter og 
utvikling av olje og naturgass forekomster. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226450 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200311920 
(220) Inndato: 2003.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLAMOX HEATING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLAMOX HEATING 

(730) Innehaver: 
 Adax AS , Postboks 38, 3060 Svelvik, NO 

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

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

 9 Signalering, kontrollapparater og instrumenter; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; datamaskiner og registrere 
datamaskinprogrammer for kontroll av belysningsanlegg, 
ventilasjons- og varmeanlegg. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226451 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200400280 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XROSS MEDIA BAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XROSS MEDIA BAR 

(730) Innehaver: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

Computer Entertainment Inc) , 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Kulerammer; bokholderimaskiner; 
akkumulatorer, elektriske; syrehydrometre; acidmetre for 
batterier; akustiske ledninger; akustiske koplere; 
aktinometre; addisjonsmaskiner; aerometre; apparater for 
analyse av luft; alarmklokker, elektriske; alkoholometre; 
siktelinjaler; altimetre; amperemetre; forsterkere; 
forsterkerrør; underholdningsapparater tilpasset bruk 
utelukkende med fjernsynsmottakere; vindstyrkemålere; 
tegnefilmer; anoder; automatiske telefonsvarere; 
antenner; refleksfrie solskjermer; blendfrie briller; anti-
interferensutstyr (elektrisitet); tyverivarslingsapparater; 
antikatoder; apertometre (optikk); apparater og 
instrumenter for astronomi; apparater og instrumenter for 
fysikk; fermentasjonsapparater, laboratorieutstyr; utstyr 
for bytting av platespillerstifter; apparater for spill tilpasset 
bruk utelukkende med fjernsynsmottakere; apparater for 
å måle tykkelsen på huder; kontrollapparater for 
frankering; apparater for å måle tykkelsen på lær; 
armatur (elektrisitet); asbestklær for beskyttelse mot 
brann; asbesthansker for beskyttelse mot ulykker; audio- 
og videomottakerapparater; audiovisuelle 
undervisningsapparater; automatiske anvisere av lavt 
trykk i kjøretøyhjul; asimutinstrumenter; 
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre; 
batterier for belysning; batterier for lommelykter; batterier, 
elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy, batterikasser; 
batteriladere; batteriglass; båker, lysende; bjeller 
(varslingsutstyr); betatroner; kikkerter; blåkopiapparater; 
kontrollinstrumenter for kjeler; forgreningsbokser 
(elektrisitet); pusteapparater for undervannsvømming; 
pusteapparater, med unntak av kunstig åndedrett; 
nedlastningsterminaler for kringkastingssatellitter; 
skuddsikre vester; summere; summere, elektriske; kasser 
for høyttalere; kabler, elektriske; regneskiver; 
regnemaskiner; kalibreringsringer; krumpassere; 
videokameraer; kameraer (fotografi); kondensatorer; 
kapasitetsmålere; kapillarrør; tommestokker; bærere for 
mørke plater (fotografi); beholdere laget spesielt for 
fotografiske apparater og instrumenter; 
disseksjonsbestikk (mikroskopi); kassaapparater; 
kassettspillere; katoder; apparater for katodisk 
korrosjonsbeskyttelse; cellebrytere (elektrisitet); 
sentreringsapparater for diapositiver; 
sentralbehandlingsenheter (prosessorer); ladeapparater 
for elektriske batterier; kjemiske apparater og 
instrumenter; brikker (integrerte kretser); kvelespoler 
(impedans); kromatografiapparater for laboratoriebruk; 
kronografer (tidsregistreringsapparater); sigartennere for 
biler; kinematografiske kameraer; kinematografiske filmer 
(eksponerte); strømbrytere; strømsluttere, 
renseapparater for fonografplater klinometre; klær for 
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; klær for 
beskyttelse mot brann; koaksiale kabler; spoler, 
elektriske; myntopererte porter for parkeringsplasser; 
myntopererte mekanismer for fjernsynsapparater; 
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kollektorer, elektriske; kommutatorer; CD-spillere; CD-
plater (audio-video); CD-ROM; komparatorer; kompasser 
(måleinstrumenter); dataspillprogrammer; tastaturer for 
datamaskiner; lagerenheter for datamaskiner; 
operativprogrammer for datamaskiner, registrerte; ytre 
enheter for datamaskiner; dataprogrammer, innregistrerte 
på databærere; dataprogrammer (nedlastbar 
programvare); computer software (registrert); 
datamaskiner; ledere, elektriske; forbindelser for 
elektriske linjer; forbindelser, elektriske; 
koblingsanordninger (elektrisitet); kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; kontakter, elektriske, av edelmetall; 
beholdere for kontaktlinser; beholdere for objektglass; 
kontrolltavler (elektrisitet); omformere, elektriske; 
kobbertråd, isolert; korreksjonsglass (optikk); 
kosmografiske instrumenter; tellere; koblingsenheter 
(databehandlingsutstyr); deksler for elektriske kontakter; 
smelteskåler (laboratorie); likerettere; syklotroner; lamper 
for mørkerom (fotografering); mørkerom (fotografering); 
databehandlingsapparater; dekompresjonskamre; 
dekorative magneter; avmagnetiseringsapparater for 
magnetbånd; densimetre; densitometre; detektorer; 
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; 
membraner (akustiske); membraner (fotografiske), 
membraner for vitenskapelige apparater; 
dikteringsmaskiner; difraksjonsapparater (mikroskopi); 
DVD-ROM-spillere; DVD opptakere; DVD video-
opptakere; DVD-spillere; retningskompasser; 
utladningsrør, elektriske, for andre formål enn belysning; 
diskettstasjoner for datamaskiner; 
avstandsmåleapparater; avstandsregistreringsapparater; 
destillasjonsapparater for vitenskapelige formål; 
fordelingstavler (elektrisitet); fordelingsskap (elektrisitet); 
fordelingspulter (elektrisitet); distribusjonsmaskiner, 
automatiske; dykkerapparater; dykkermasker; 
dykkerdrakter; hundefløyter; dørlukkere, elektriske; 
døråpnere, elektriske; doseringsapparater; 
avdryppingsstativer for bruk i fotografi; målebånd for 
kjolesøm; tørkeapparater for fotografiske bilder; 
tørkestativer (fotografi); ledningsnett, elektriske; 
dynamometre; øreplugger; øreplugger for dykkere; 
redigeringsanordninger for kinematografiske filmer; 
timeglass; apparater for gjennomlysing av egg; elektriske 
apparater for kommutering; lysbueskjæreapparater; 
lysbuesveiseapparater; elektriske tiltrekkings- og 
utryddelsesanordninger for insekter; elektriske 
dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring av 
industrielle operasjoner; strømtapvisere; elektriske 
sveiseapparater; elektriske apparater for sveiseforsegling 
av plastemballasje; installasjonsrør; elektriske gjerder; 
strømførende skinner for montering av spotlamper; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
sporvekslere; elektrodynamiske apparater for fjernstyring 
av signaler;  elektrolyseanordninger; elektromagnetiske 
spoler; elektromagnetiske brytere; elektroniske dagbøker; 
elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner, 
elektroniske lommetranslatører; elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare); elektroniske merker for 
varer; elektropletteringsapparater; kodede kort, 
magnetiske; forstørrelsesapparater (fotografering); 
epidiaskoper; ergometre; eksponeringsmålere 
(lysmålere); brillefutteral; brillekjeder; brillesnor, 
brilleinnfatninger; briller; okular; øyenskjermer; 
telefaksmaskiner; falskmyntdetektorer; fiberoptiske 
kabler; filmklippingsapparater; filmer, eksponerte; filtre for 
fotografering; filtre for pustemasker; UV-filtre for fotografi; 
brannalarmer; bankeapparater for brannslukning; 
brannslukningstepper; brannbåter; brannbiler; 
brannstiger; brannslukningsapparater; munnstykker for 
brannslanger; blitzpærer (fotografering); blinklys 
(lyssignal); blitzlys (til fotografering); strykejern, 
elektriske; flottører for bading og svømming; disketter; 
fluorescensskjermer; tåkesignaler, ikke-eksplosiv; 
matanalyseapparater; rammer for diapositiver; 
frekvensmålere; drivstoffpumper for servicestasjoner; 
møbler laget spesielt for laboratorier; sikringstråd; 
sikringer; krystall (detektor); galvaniske batterier; 
galvaniseringsapparater; galvanometre; 

brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for gassdeteksjon; 
bensinmålere; bensinpumper for servicestasjoner; 
gassmålere; måleinstrumenter; genchips; glass belagt 
med elektriske ledere; satinerapparater for fotografiske 
bilder; hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
røntgenstråler for industrielle formål; hansker for 
beskyttelse mot ulykker; sportsbriller; gittere for batterier; 
elektrotermiske krøllruller, elektrisk oppvarmede; 
harddiskstasjon opptakere; harddiskstasjon 
videoopptakere; rensebånd for lydhoder; hodetelefoner; 
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater; 
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier; 
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler; 
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre; 
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske 
ledninger; identifikasjonstråd for elektriske ledninger; 
identitetskort, magnetiske; tenningsapparater, elektriske, 
for tenning på avstand; inkubatorer for bakteriekulturer; 
målere (elektriske); induksjonsapparater, elektriske; 
instrumenter med okularer; kort med integrerte kretser 
(smartkort); integrerte kretser; 
interkommunikasjonsapparater; grensesnittenheter for 
datamaskiner; strømkoblere (elektrisitet); 
faktureringsmaskiner; ionisasjonsapparater, ikke for 
behandling av luft; måleinstrumenter for bredde og 
høyde; jukebokser; jukebokser for datamaskiner; 
forbindelseskasser (for elektrisitet); forbindelsesmuffer for 
elektriske kabler; kilometertellere for kjøretøy; 
knebeskyttere for arbeidere; laboratoriebrett; 
laktodensimetre; laktometre; laseranordninger, ikke for 
medisinske formål; solblendere; objektiv for 
astrofotografi; brevvekter; nivellerinstrumenter; 
landmålerstenger; nivelleringsmålere (for måling av 
horisontale plan); redningsbelter; redningsbøyer; 
redningsvester; redningsnett; redningsapparater og 
utstyr; redningsflåter; betjeningsapparater for heiser; 
ledetråd for lysstråler (optiske fibre); 
lysreguleringsinnretninger; laserpekere; 
grunnbelastningsanordninger (for lysdimmere); 
lynavledere; vipper (elektrisitet); låser, elektriske; logger; 
høyttalere; lysbildeapparater; magnetiske databærere; 
magnetplater; magnetplateskrivere; 
magnetbåndstasjoner; magnetbånd; magnettråder; 
magneter; forstørrelsesglass (optikk); 
avsminkingsapparater, elektriske; sjøkompasser; 
dybdemålerer; markeringsbøyer; strekmål (målerverktøy); 
master for radioantenner; materialer for elektrisk 
strømføring (ledninger, kabler); instrumenter og maskiner 
for materialprøving; matematiske instrumenter; 
måleredskaper; måleapparater; måleinnretninger, 
elektriske; måleglass; måleinstrumenter; måleskjeer; 
mekaniske skilt; mekanismer for myntstyrte apparater; 
mekanismer for jetongstyrte apparater; megafoner; 
vaterpass med kvikksølv; metalldetektorer for industrielle 
eller militære formål; meteorologiske ballonger; 
meteorologiske instrumenter; metronomer; 
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for 
optiske instrumenter; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; optiske speil; speil for 
inspisering av arbeid; modemer; apparater for 
pengetelling og -sortering; overvåkningsapparater, 
elektriske; monitor som datamaskinvare; monitor som 
databehandlingsmateriell; motordrevne brannbiler; mus 
(databehandlingsutstyr); musematter; nautiske apparater 
og instrumenter; marine signalapparater; 
navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
navigasjonsinstrumenter; stifter for platespillere; 
neonskilt; nett for beskyttelse mot ulykker; neseklyper for 
dykkere og svømmere; bærbare datamaskiner i 
notisbokformat; objektiver (optikk); 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
apparater og instrumenter; optiske lesere; optiske 
kondensatorer; bærere for optiske data; optiske disker; 
optiske glass; optiske artikler; optiske lamper; optiske 
linser; oscillografer; ovner for laboratorieforsøk; apparater 
for omtapping av oksygen; ozonapparater; parkometre; 
partikkelakseleratorer; pedometre; optiske kikkehull for 
dører; periskoper; lommekassett- og CD-spillere; 
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fonografplater; fotokopieringsapparater og -maskiner 
(fotografiske, elektrostatiske og termiske); fotometre; 
bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler; snorer for 
standlorgnetter; pipetter; målebord (instrument for 
landmåling), planimetre; anoder for batterier; plottere; 
stikk-kontakter; hengelodd; loddeliner; 
lommekalkulatorer; polarimetre; frimerkemålere; 
presisjonsvekter; presisjonsmåleapparater; trykkmålere; 
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindikatorer; 
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk 
sammen med datamaskiner; optiske prismer; sonder for 
vitenskapelige formål; fremvisningsapparater; 
fremvisningsskjermer; verneutstyr mot røntgenstråler, 
ikke for medisinsk bruk; beskyttelsesanordninger for 
personlig bruk mot ulykker; vernehjelmer; hjelmer til bruk 
i sport; vernemasker; beskyttelsesdrakter for flygere; 
vinkelmålere (måleinstrument); hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeapparater; pyrometre; 
amperetimeindikatorer; radarapparater; personsøkere; 
radiografiske apparater for industrielle formål; 
radiologiskjermer for industrielle formål; radioapparater; 
radiotelegrafiapparater; radiotelefoniapparater; 
sikkerhetsutstyr for jernbanedrift; lesere 
(databehandlingsutstyr); platespillere; refleksbrikker til 
bruk for å hindre trafikkulykker, refraktometre; refraktorer; 
reguleringsapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernstyringsapparater; motstandsanordninger, elektriske; 
respiratorer for filtrering av luft; pustemasker, andre enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker; 
destillerkolber; stativer for destillerkolber; 
omdreiningstellere; reostater; veiskilt, lysende eller 
mekaniske; ønskekvister for vannsøking; 
røntgenapparater, ikke for medisinske formål; 
målelinjaler; målestokker; sukkermålere; sikkerhetsseler, 
andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometre (saltmålere); 
satellittnavigatorer; satellitter for vitenskapelige formål; 
vekter; skannere (databehandlingsutstyr); skjermer 
(fotografi); skjermer for fotogravyr; skrueskjæremålere; 
selvregulerende drivstoffpumper; halvledere; sekstanter; 
kapper for elektriske kabler; sko for beskyttelse mot 
ulykker, bestråling og brann; fotoutløsere; 
lukkemekanismer (fotografering); siktekikkerter for 
skytevåpen; signalklokker; signallykter; signalbøyer; 
signaltavler, lysende eller mekaniske; signalfløyter; 
signallys, lysende eller mekaniske; skilt, lysende; 
simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; sirener; 
regnestaver; skyvetommestokker; hellingsindikatorer; 
røykdetektorer; sokker, elektrisk oppvarmede; 
solbatterier; hjelmer for loddearbeidere; loddebolter, 
elektriske; sonaranordninger; lydalarmer; 
lydsporingsinstrumenter; lydinnspillingsapparater; 
lydopptakbærere; lydopptaksstrimler; 
lydgjengivelsesapparater; lydoverføringsapparater; 
loddingsapparater og -maskiner; loddeledninger; 
loddeliner; gnistfangere; roperter; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller; spektrografapparater; 
spektroskoper; fartskontrollapparater for kjøretøy; 
hastighetsmålere; apparater for tidsmåling 
(fotografering); hastighetsvelgere for platespillere; 
sfærometre; vaterpass, spoler (fotografering); 
sprinkleranlegg for brannvern; regulatorer for 
scenebelysning; stativer for fotografiske apparater; 
startkabler for motorer; bismervekter; styreapparater, 
automatiske, for kjøretøy; stereoskoper; stereoskopiske 
apparater; destillasjonsapparater for laboratorieforsøk; 
sulfitometre; solbriller; oppmålingsapparater og -
instrumenter; målekjeder; oppmålingsinstrumenter; 
nivellerkikkerter; badebelter; badevester; 
strømfordelingstavler; bryterbokser (elektrisitet); brytere, 
elektriske; takometre; båndopptakere; taximetre; 
undervisningsapparater; tannbeskyttere; telegraftråd; 
telegrafapparater; telemetre; telefonapparater; 
telefonmottakere; telefonsendere; telefontråd; 
fjernpromotere; fjernavbrytere; teleskoper; fjernskrivere; 
fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; terminaler 
(elektrisitet); reagensglass; testeapparater, ikke for 
medisinske formål; tyverisikringsanlegg, elektriske; 

teodolitter; termojoniske rør og lamper; termionrør (radio); 
termometre, ikke for medisinske formål; termostater; 
termostater for kjøretøy; gjengetellere; billettautomater; 
tidsmåleapparater: tidsbrytere, automatiske; pickup-
armer for platespillere; totalisatorer; transformatorer, 
elektriske; transistorer; transmittere (telekommunikasjon); 
sendere for elektroniske signaler; senderapparater 
(telekommunikasjon); diapositiver; fremvisningsapparater 
for diapositiver; treføtter for kameraer; kanalvelgere for 
fjernsynsapparater; korsbommer, automatiske; 
urinometre; vakuummålere; vakuumrør (radio); 
variometre; varseltrekanter for kjøretøy; radioer for 
kjøretøy, nonier; videokassetter; videospillkassetter; 
videobåndopptakere; videoskjermer; billedtelefoner; 
videobånd; søkere, fotografiske; viskosimetre; 
spenningsregulatorer for kjøretøy; isolatorer (for 
elektrisitet); voltmetre; voteringsmaskiner; silisiumskiver 
for integrerte kretser; walkie-talkies; rensekar 
(fotografering); vannstandmålere; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og -instrumenter; vekter; 
vektlodd; sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder; 
fløytealarmer; vindpølser (for angivelse av vindretning); 
ledningsklemmer (elektriske), ledninger, elektriske; 
tekstbehandlingsprogrammer; tekstbehandlingsmaskiner; 
beskyttende ansiktsskjermer for arbeidere; 
håndleddsstøtte for bruk med computere; røntgenfilmer, 
eksponerte; røntgenbilder for andre formål enn 
medisinske; røntgendannende apparater og anlegg, ikke 
for medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske 
formål; trådløse telefoner; computerbaserte 
bildebehandlingsinnretninger; fotografimaskiner og -
instrumenter utstyrt med computerbaserte 
bildebehandlingsinnretninger; software for computere for 
dokumentavbilding og skanning, 
dokumentbildebehandling, håndtering av dokumentbilder, 
rapportgenerering, dokumentindeksering og 
databasehåndtering; software for datagrafikk; elektronisk 
bildedata og lyddata for datagrafikk; software for 
computere for tillaging og fremvisning av datagrafikk; 
software for computere for behandling, overføring og 
gruppering av tekstdata, lyddata og bildedata; software 
for computere for behandling av digitale bildedata; 
elektroniske kretser, magnetiske plater, magnetiske 
bånd, CD-ROM, optiske plater, magneto-optiske plater og 
DVD-ROM, kodet bildebakgrunn, tegnefilmer og levende 
filmer; grensesnittmoduler for computere for 
bildebehandling; integrerte kretser for bildebehandling. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226452 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200400544 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOEING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOEING 

(730) Innehaver: 
 Boeing Management Co , CA90740-1515 SEAL BEACH, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

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

elektriske apparater og instrumenter (også trådløse); 
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; talemaskiner; video/audio-
opptak og -innspillinger; datasoftware og 
dataprogrammer; datasoftware og -programmer for 
telekommunikasjon, data- og informasjonsoverføring og 
internettjenester; datasoftwarespill; datasoftware og -
programmer relatert til luftfartøy, luftfartøysdeler, luftfart, 
avionikk, luft- og romfartselektronikk, flysimulering, 
navigasjon, luft- og romfartsprodukter og vedlikehold, 
drift, reparasjon og trening/opplæring relatert til luftfartøy- 
og luft- og romfartsprodukter, -deler og -støtteutstyr; 
metriske omformere, digitale kalkulatorer, 
tidssonekalkulatorer og båndmålere, solbriller, 
dataskjermbeskyttere, lydkassettopptakere, 
motorveinødutstyrsett bestående av bilstartkabler, hjelpe- 
og varselflagg, tennpluggmålere, lufttrykkmålere, 
prøveapparater, sikringer og terminaler; radioer, herunder 
klokkeradioer, kikkerter, telefoner; overlevelsessett 
bestående av fløyter og kompasser; 
videotilbakespolingsmaskiner, elektroniske 
reiseplanleggere, personlige sikkerhetsalarmer, 
pedometre; alle deler til luftfartøy inkludert i denne 
klassen. 
38 Telekommunikasjon; 
telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester; 
internettjenester, telekommunikasjons-, kommunikasjons- 
og internettjenester overført både trådløst og ikke-
trådløst, herunder via satellittkommunikasjonsnettverk; 
internettjenesteleverandørvirksomhet; 
overføringstjenester, nemlig kryptering og overføring av 
video-, audio-, data-, informasjons-, film-, 
idrettsbegivenheter, konserter, spill og oppsetninger, 
fjernsynsprogrammer, fellesbegivenheter og andre 
alternative media via satellitter, fiberoptikk eller fysiske 
medier; kommunikasjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse/forsyning av flerbruks trådløs tilgang til 
kommunikasjonsnettverk via datamaskiner, telefoner, 
anordninger og utstyr; elektroniske posttjenester; 
overføring av data; tilveiebringelse/forsyning av 
telekommunikasjonstilgang og koblinger til databaser, 
datanettverk og internett; telekommunikasjonstjenester 
tilveiebragt/forsynt i forbindelse med internett; utleie av 
kommunikasjonsapparater og -utstyr; timesharetjenester 
for kommunikasjonsapparater og -utstyr; 
tilveiebringelse/forsyning av informasjons-, ledelses-, 

rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226453 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200401504 
(220) Inndato: 2004.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 R 

(730) Innehaver: 
 Firma-Katalogen , Postboks 663 Sentrum, 0106 Oslo, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker og kataloger. 

35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 226454 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200401508 
(220) Inndato: 2004.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 H 

(730) Innehaver: 
 Firma-Katalogen , Postboks 663 Sentrum, 0106 Oslo, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker og kataloger. 

35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226455 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200401931 
(220) Inndato: 2004.02.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JARLSBERG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JARLSBERG 

(730) Innehaver: 
 Tine BA , Christian Frederiks plass 6, 0154 Oslo, NO 

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

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, 
meieriprodukter; ost; spiselige oljer og fett. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226456 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200401974 
(220) Inndato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FO4 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FO4 

(730) Innehaver: 
 Fobox AS , c/o Fred Olsen,  Postboks 1159 Sentrum, 

0107 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Sportsartikler, herunder golfbager, golfhansker, 

golfkøller, greenfikser; spill og leketøy. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 226457 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402137 
(220) Inndato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FO3 

(730) Innehaver: 
 Fobox AS , c/o Fred Olsen,  Postboks 1159 Sentrum, 

0107 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Boreplattformer, -tårn og -rigger (flytende eller 

ikke flytende), oljeplattformer og produksjonsplattformer 
(flytende eller ikke flytende) og bølgedempere som 
integrerte deler av samme; maskiner og verktøymaskiner; 
motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer). 
9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, produksjon, regulering 
eller kontroll av elektrisitet; materialer for elektrisk 
strømføring; elektriske generatorer; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer. 
39 Distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; 
vanndistribusjon; transportvirksomhet, innpakning og 
lagring av varer. 
40 Bearbeiding av materialer; produksjon av 
elektrisk kraft; rådgivning vedrørende elektrisk kraft; 
vannbehandling; resirkulasjon av avfall. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226458 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402141 
(220) Inndato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FO3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FO3 

(730) Innehaver: 
 Fobox AS , c/o Fred Olsen,  Postboks 1159 Sentrum, 

0107 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Boreplattformer, -tårn og -rigger (flytende eller 

ikke flytende), oljeplattformer og produksjonsplattformer 
(flytende eller ikke flytende) og bølgedempere som 
integrerte deler av samme; maskiner og verktøymaskiner; 
motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer). 
9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, produksjon, regulering 
eller kontroll av elektrisitet; materialer for elektrisk 
strømføring; elektriske generatorer; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogmmmer. 
39 Distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; 
vanndistribusjon; transportvirksomhet; innpakning og 
lagring av varer. 
40 Bearbeiding av materialer; produksjon av 
elektrisk kraft; rådgivning vedrørende elektrisk kraft; 
vannbehandling; resirkulasjon av avfall. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226459 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402147 
(220) Inndato: 2004.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOMTE-UTVIKLING 

(730) Innehaver: 
 Tomteutvikling AS , Lagerveien 2, 4033 STAVANGER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; økonomisk 
planlegging; økonomiske beregninger. 
36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av 
fast eiendom; boligformidling; taksering av fast eiendom; 
eiendomsomsetning; finansanalyser; 
finansieringsevaluering; finansinformasjon, 
finansrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; garantier; rådgivning om 
forvaltning og omsetning av fast eiendom. 
42 Interiørkonsulentvirksomhet; kvalitetskontroll; 
oppmåling; plantegning i forbindelse med bygging; 
tekniske prosjektstudier; arkitekttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226460 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402257 
(220) Inndato: 2004.03.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOPRANOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOPRANOS 

(730) Innehaver: 
 TTB Restaurant Invest AS , Blekksoppgrenda 16, 1352 

KOLSÅS, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Drift og restauranter og barer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226461 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402264 
(220) Inndato: 2004.03.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CellatSea 

(730) Innehaver: 
 Maritime Communications Partner AS , Televeien 3, 4879 

GRIMSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

fotografiske 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; 
magnetiske databærer; regnemaskiner;apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
databehandlingsutstyr og 
datamaskiner;kontrollapparater; mottaker- og 
senderapparater; overvåkingsapparater og -programmer; 
telefonapparater. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
mobiltelefontjenester; overføring av meldinger; telefonisk 
kommunikasjon; radiokommunikasjon; 
fjernsynssendinger; utleie av telekommunikasjonsutstyr. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; teknisk ekspertise; ingeniørtjenester; 
tekniske studier og planlegging; forskning og utvikling av 
nye produkter; tekniske støtte- , vedlikeholds-, drift-, 
rådgivnings- og overvåkingstjenester; teknisk 
prosjektledelse. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226462 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402265 
(220) Inndato: 2004.03.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cell@sea 

(730) Innehaver: 
 Maritime Communications Partner AS , Televeien 3, 4879 

GRIMSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

fotografiske 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; 
magnetiske databærere, regnemaskiner; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
kontrollapparater; mottaker- og senderapparater; 
overvåkingsapparater og -programmer; telefonapparater. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
mobiltelefontjenester; overføring av meldinger; telefonisk 
kommunikasjon; radiokommunikasjon; 
fjernsynssendinger; utleie av telekommunikasjonsutstyr. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; teknisk ekspertise; ingeniørtjenester; 
tekniske studier og planlegging; forskning og utvikling av 
nye produkter; tekniske støtte- , vedlikeholds-, drift-, 
rådgivnings- og overvåkingstjenester; teknisk 
prosjektledelse. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 



 registrerte varemerker 2005.05.02 - 18/05

 

27 
 

(111) Reg.nr.: 226463 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402267 
(220) Inndato: 2004.03.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEROSCAPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEROSCAPE 

(730) Innehaver: 
 Hasbro Inc , 1027 Newport Avenue, RI02862 

PAWTUCKET, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Leker, spill og leketøy. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226464 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200404336 
(220) Inndato: 2004.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 taboca 

(730) Innehaver: 
 Taboca AS , Bygdøy Allè 1, 0201 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Seland Blikom & Co DA , Postboks 1938 

Vika, 0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp, plastemballasje og varer laget av 
disse materialer, samt trykksaker. 
34 Tobakksprodukter, herunder snus. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226465 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200404337 
(220) Inndato: 2004.04.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASACLEAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASACLEAN 

(730) Innehaver: 
 Asahi Kasei Chemicals Corp , 1-2, Yuraku-cho 1-chome, 

1-chome, Chiyoda-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Syntetiske harpikser for å rengjøre sylindere i 

injeksjonsmaskiner og ekstrudere, og de indre delene av 
former for termoplast, i løpet av kort tid. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226466 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200404340 
(220) Inndato: 2004.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TABOCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TABOCA 

(730) Innehaver: 
 Taboca AS , Bygdøy Allè 1, 0201 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Seland Blikom & Co DA , Postboks 1938 

Vika, 0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp, plastemballasje og varer laget av 
disse materialer, samt trykksaker. 
34 Tobakksprodukter, herunder snus. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226467 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200404356 
(220) Inndato: 2004.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

C-VITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 C-VITAL 

(730) Innehaver: 
 NutriCani Kvarven , Postboks 568, 5501 HAUGESUND, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Næringsmidler/kostttilskudd (vitamin ) for hund 
og katt. 
31 Næringsmidler/kostttilskudd for hund og katt. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226468 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200404585 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Borggårdens 

(730) Innehaver: 
 Matkompaniet AB , Företagsgatan 55, 50494 BORÅS, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Ploughmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede og bearbeidet frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, fruktkompotter, egg, melk 
og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nedlagte 
grønnsaker i glass og hermetikk; supper; buljong; 
potetmospulver; matolje. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
konditorvarer, godteri og konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser 
(smaktilsetninger) ; krydderier; is; mikser for 
salatdressing; kraft og krydderier; asiatiske sauser og 
soyasaus. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter, 
vekster og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226469 
(151) Reg.dato.: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200404586 
(220) Inndato: 2004.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tholstrup CASTELLO 

(730) Innehaver: 
 Tholstrup Cheese A/S , Højrupvej 116, 7000 

FREDERICIA, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Ost 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226470 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404587 
(220) Inndato: 2004.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MACMURRAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACMURRAY 

(730) Innehaver: 
 E & J Gallo Winery , P.O. Box 1130, CA95354 

MODESTO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker untatt øl 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226471 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404588 
(220) Inndato: 2004.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TISDALE VINEYARDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TISDALE VINEYARDS 

(730) Innehaver: 
 E & J Gallo Winery , P.O. Box 1130, CA95354 

MODESTO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker untatt øl 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226472 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404589 
(220) Inndato: 2004.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YELLOWSNOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YELLOWSNOW 

(730) Innehaver: 
 Ingar Vatndal, Postboks 483, 3002 DRAMMEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Sportsartikler. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 226473 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404624 
(220) Inndato: 2004.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Opus 

(730) Innehaver: 
 Montér AS , Postboks 38, Haugenstua, 0915 OSLO, NO 

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

0303 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. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall) for 
bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og 
bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter 
(ikke metall). 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurv/flettverk, 
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). 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226474 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404658 
(220) Inndato: 2004.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAGMEDIA F 

(730) Innehaver: 
 Den Norske Fagpresses Forening , Akersgaten 41, 0158 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Nils P Jacobsen, Akersgaten 18, 0158 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD-rom-plater; dataprogrammer innregistrert 
på databærere; CD-plater, kompaktdisker. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
tidsskrifter, trykksaker, bøker. 
41 Utgivelse av bøker og trykksaker; undervisning, 
utdannelse, kursvirksomhet. 
42 Forvaltning av forfatterrettigheter; utleie av 
tilgangstid ved bruk av databaser; 
datakonsulenttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226475 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404661 
(220) Inndato: 2004.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAGPRESSEN F 

(730) Innehaver: 
 Den Norske Fagpresses Forening , Akersgaten 41, 0158 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Nils P Jacobsen, Akersgaten 18, 0158 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD-rom-plater; dataprogrammer innregistrert 
på databærere; CD-plater, kompaktdisker. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
tidsskrifter, trykksaker, bøker. 
41 Utgivelse av bøker og trykksaker; undervisning, 
utdannelse, kursvirksomhet. 
42 Forvaltning av forfatterrettigheter; utleie av 
tilgangstid ved bruk av databaser; 
datakonsulenttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226476 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404744 
(220) Inndato: 2004.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPUS 

(730) Innehaver: 
 Montér AS , Postboks 38, Haugenstua, 0915 OSLO, NO 

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

0303 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. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall) for 
bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og 
bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter 
(ikke metall). 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurv/flettverk, 
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 tilbygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226477 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404798 
(220) Inndato: 2004.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAVEL GEAR by JANICARLO 
enjoy the experience 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAVEL GEAR by JANICARLO enjoy the experience 

(730) Innehaver: 
 Janic & Carlo AS , Postboks 183 Manglerud, 0612 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 
22 Tau, reip, hyssing, nett, sekker; materiale til 
polstring; ubearbeidet tekstilfibermateriale. 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226478 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404841 
(220) Inndato: 2004.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPPERIOR BY PUUSTELLI 

(730) Innehaver: 
 Harjavalta Oy , Teollisuuskatu 29, 29200 HARJAVALTA, 

FI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer for kjøkken og baderom. 

20 Møbler, kontormøbler, faste kjøkken- og 
baderomsinventar nemlig speilkabinetter, skap, 
veggskap, skuffer, skuffesett, hyller, hyllesett og deler til 
forannevnte, dekorasjonslister, bordplater og speil. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt 
beholdere; håndtak, såpeholdere, holdere for toalett- eller 
kjøkkenpapir. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226479 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200404883 
(220) Inndato: 2004.05.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEISROX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEISROX 

(730) Innehaver: 
 Norsar v/daglig leder , Postboks 53, 2027 KJELLER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Tjenester utført med dataprogram. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226480 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405082 
(220) Inndato: 2004.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIVIT 

(730) Innehaver: 
 Wablat Lange Karthaus , Potsdamer Chaussee 48, 

14129 BERLIN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226481 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405098 
(220) Inndato: 2004.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bedriftstjenesten as 3 

(730) Innehaver: 
 Bedriftstjenesten AS , Postboks 6518, 4693 

KRISTIANSAND S, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Miljøvernrådgivning. 
44 Helsetjenester. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
virksomheter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226482 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405128 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUSINESS WEEK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUSINESS WEEK 

(730) Innehaver: 
 The McGraw-Hill Companies Inc , 1221 Avenue of the 

Americas, NY10020-1095 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Blader og trykte publikasjoner relatert til 

kommersielle, finansielle og industrielle spørsmål 
41 Online publikasjoner distribuert via et globalt 
datainformasjonsnettverk 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226483 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405129 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UTSTEINMAT 

(730) Innehaver: 
 Elin Schanche, Utstein Gard, 4156 MOSTERØY, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt; fisk, fjærkre og vilt; kjøtt av lam, sau og 
vær; hermetisert kjøtt; kjøttvarer; saltet kjøtt; tørket kjøtt; 
røkt kjøtt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte 
frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; skalldyr; 
bacon; fiskemat; fiskeprodukter; hummer; kaviar; 
marmelade; meieriprodukter; oster; posteier; pølser; sild; 
surkål; sylteagurker; yoghurt; østers. 
30 Te; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; eddik, sauser, krydderier, is, iskrem; kaker; 
karameller; lakris; majones; marsipan; mølleprodukter; 
paier; posteier; puddinger; sennep; sjokolade; smørbrød; 
småkaker; sukkertøy; søtsaker. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og 
grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, 
malt; skalldyr; blåskjell, hummer, krepsdyr, østers; 
planter; bær; sopp; busker. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; 
fruktekstrakter; cider; drikkevann; grønnsaksafter; 
isotoniske drikker; most. 
33 Alkoholholdige ekstrakter, -essenser og -
fruktekstrakter; akevitt; brennevin; mjød; likør; vin. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av kjøtt, 
fisk, fjærkre og vilt, kjøtt av lam, sau og vær, hermetisert 
kjøtt, kjøttvarer, saltet kjøtt, tørket kjøtt, røkt kjøtt, 
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett, skalldyr [ikke 
levende], bacon, fiskemat, fiskeprodukter, hummer, 
kaviar, marmelade, meieriprodukter, oster, posteier, 
pølser, sild, surkål, sylteagurker, yoghurt, østers, te, mel 
og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, eddik, 
sauser, krydderier, is, iskrem, kaker, karameller, lakris, 
majones, marsipan, mølleprodukter, paier, posteier, 
puddinger, sennep, sjokolade, smørbrød, småkaker, 
sukkertøy, søtsaker, jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, friske frukter og 
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grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, 
malt, skalldyr [levende], blåskjell, hummer, krepsdyr, 
østers, planter, bær, sopp, busker, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; 
fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker, fruktekstrakter, cider, drikkevann, 
grønnsaksafter, isotoniske drikker, most, alkoholholdige 
drikker, alkoholholdige ekstrakter, -essenser og -
fruktekstrakter, akevitt, brennevin, mjød, likør, vin, drikker 
for medisinske formål, medisinsk te. 
43 Midlertidig innlosjering; bevertning og 
tilberedning av mat og drikke; bartjenester; catering; drift 
av kafeer, kafeteriaer, kantiner, kiosker og restauranter; 
utleie av møterom; utleie av stoler, bord, bordduker og 
glass; utleie av turisthytter; utleie av værelser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226484 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405131 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORMAFLOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORMAFLOR 

(730) Innehaver: 
 Polichem SA , 50, Val Fleuri, 1526 LUXEMBOURG, LU 

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

OSLO, 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. 
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  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226485 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405132 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOYOTOMI 

(730) Innehaver: 
 Toyotomi Co.Ltd. , 5-17 Momozono-cho, Mizuho-

ku,Nagoya-shi,  AICHI-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Luftkondisjoneringsapparater inkludert bærbare 

luftkondisjoneringsapparater; bærbare luftkjøleapparater; 
andre installasjoner til tørke og ventilasjonsformål; 
oljefyrte varmtvannsberedere og andre 
vannoppvarmingsapparater; gulvvarmeapparater som 
benytter varmtvann som varmekilde og deler derav; 
gulvvarmeapparater som benytter kerosine eller oljefyrte 
oppvarmingsapparater; kerosine eller oljefyrte 
romoppvarmingsapparater; kerosine eller oljefyrte 
vifteoppvarmingsapparater; andre oppvarmingsapparater 
for hjemme- og industriell bruk; elektriske 
oppvarmingsapparater; kerosine eller oljefyrte 
matlagingsovner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226486 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405133 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOT BOUCL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOT BOUCL 

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

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226488 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405134 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOT LISS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOT LISS 

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

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226489 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405135 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAX 2 B 

(730) Innehaver: 
 MAC Mode , Industriestrasse 2, 93192 

WALD/ROSSBACH, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Ytterklær 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226490 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405136 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLARGRØNT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLARGRØNT 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Dypfrosne næringsmidler, spesielt kjøtt, fisk, 

fjærkre og vilt, pølser; frukt og grønnsaker; poteter; reker; 
sjømat. 
30 Dypfrosne næringsmidler, spesielt brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226491 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405137 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FJELLBAKERNS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FJELLBAKERNS 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Mel og næringsmidler av korn; gjær, 

bakepulver, brød. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226492 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405138 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FJELLØL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FJELLØL 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Øl. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 226493 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405139 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UTSTEINLAM 

(730) Innehaver: 
 Elin Schanche, Utstein Gard, 4156 MOSTERØY, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt av lam, sau og vær; hermetisert kjøtt; 
kjøttvarer; saltet kjøtt; tørket kjøtt; røkt kjøtt. 
31 Dyr og næringsmidler for dyr. 
35 Salg av kjøttekstrakter, kjøtt av lam, sau og 
vær, hermetisert kjøtt, kjøttvarer, saltet kjøtt, tørket kjøtt, 
røkt kjøtt, dyr, næringsmidler for dyr, levende dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 226494 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405140 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 66 NOR 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke-alkoholholdige drikker, spesielt limonader. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 226495 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405142 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Moen Moen Slip as 

(730) Innehaver: 
 Moen Slip AS , 7970 KOLVEREID, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Byggevirksomhet; skipsbyggning; skipsverft. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 226496 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200405143 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GULLGRYTEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GULLGRYTEN 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fjærkre og vilt; kjøtt-, fjærkre- og 

viltprodukter; pølser og pølseprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 226497 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200406095 
(220) Inndato: 2004.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MFC 

(730) Innehaver: 
 Brother Industries Ltd , 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 

467-8561 NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Trykksverte og tonere; blekkpatroner, 

tonerkassetter 
9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske, 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering og kontroll; 
elektroniske apparater og instrumenter, inkludert i denne 
klassen; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere og 
lagringsenheter, opptakdisker; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer og myntstyrte apparater; 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, computere og 
computer hardware; kopimaskiner; 
fotokopieringsmaskiner; printere; telefoner; 
telefonsvarere; skannere; telefaksmaskiner; multi- 
funksjonapparater; og -maskiner med en eller flere av 
følgende funksjoner, nemlig skanning, sende og motta 
faksimiler, skrive ut, kopiering, avbilding, lagring av 
beskjeder og data, behandling av data, være i bruk som 
telefon, være i bruk som svartelefon, overføre data over 
ulike media, dataprogrammer og software; computer 
software for mottak, gjenoppretting, lesing, redigering, 
lagring, behandling, fremvisning, trykking og sending av 
dokumenter og bildedata; elektroniske 
arkiveringssystemer, computer hardware og software for 
kommunikasjons formål og for bruk med Internett; 
servere; bildeskjermenheter, 
datakommunikasjonsapparater, radiosignal 
kommunikasjon, overførings- og mottaksapparater, 
tromler for bildedannende utstyr; deler og komponenter til 
alle de forannevnte varer. 
16 Fargebånd for printere; refiller til fargebånd for 
printere 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) 

Reg.nr.: 226499 

(151) Reg.dato.: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Søknadsnr.: 199911737 
(220) Inndato: 1999.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIO BRAVO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIO BRAVO 

(730) Innehaver: 
 Trio Bravo , Astronomveien 40A, 7036 Trondheim, NO 

(740) Fullmektig: 
 Karsten Skarphol, Astronomveien 40A, 7036 Trondheim, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Orkestervirksomhet 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 226500 
(151) Reg.dato.: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Søknadsnr.: 199909611A 
(220) Inndato: 1999.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

B-POST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B-POST 

(730) Innehaver: 
 Posten Norge BA , Postboks 1181 Sentrum, 0107 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Klebemidler for papirvarer og for 

husholdningsbruk. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

 
(111)

Reg.nr.: 226502 

(151) Reg.dato.: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Søknadsnr.: 200300725 
(220) Inndato: 2003.01.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VULKAN 

(730) Innehaver: 
 Medisport International Ltd , 100 Shaw Road, OL14AY 

OLDHAM, LANCASHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Heftplaster. 

9 Beskyttende hodevern; beskyttende 
sportsklær. 
10 Ortopediske og anatomiske forbindinger; 
elastiske forbindinger og støtter; støtter for muskulær 
rehabilitering 
25 Termisk undertøy, bekledningsartikler, nemlig 
klær og strømper til støtte for kroppen. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
 



 ansvarsmerker            2005.05.02 - 18/05

 

38 
 

Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 226498 
(151) Reg.dato.: 2005.04.26 
(210) Søknadsnr.: 200503235 
(220) Inndato: 2005.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 at CN 

(730) Innehaver: 
 Cathrine Norén, Storg 30, 1440 DRØBAK, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 226501 
(151) Reg.dato.: 2005.04.27 
(210) Søknadsnr.: 200502663 
(220) Inndato: 2005.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LT 

(730) Innehaver: 
 Lene Thøgersen, Gamlekirkevei 9 A, 1617 

FREDRIKSTAD, NO 
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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, jf. 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. 
Etterfølgende  
utpeknings 
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. 
Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at  

den internasjonale registreringen gjelder i Norge,  
jf. varemerkeloven § 51. 

 
 

(111) Reg.nr.: 0450745 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.01.25 

(210) Søknadsnr.: 200402718 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 V 

(730) Innehaver: 
 Votteler Lackfabrik GmbH & Co KG 

Schwieberdinger Strasse 97+102 
70825 KORNTAL 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
2 Paints; lacquers; synthetic, solid and liquid 
materials used as arrester paints, for preservation and 

 

 protective coating for surfaces of wood, metals and other 
materials subject to chemical breakdown and wear by 
mechanical friction as well as bad weather and for 
improving the condition of surfaces; self-hardening 
liquid, paste or sheet solutions for improving surfaces, 
based on cellulose nitrate, cellulose ethers, acid-
hardening synthetic resins, unsaturated polyester resin 
lacquers, combinations of polyisocyanates, long-oil 
varnishes and of lacquers based on synthetic resin and 
spirit varnishes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.22 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0456511 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.07.16 

(210) Søknadsnr.: 200405025 
(300) Søknadsprioritet 1980.01.17 DT 999 011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kerb Konus 

(730) Innehaver: 
 Kerb-Konus-Vertriebs GmbH 

Dr.-Carl-Eibes-Strasse 9 
92253 SCHNAITTENBACH 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Small items of hardware, namely, screw 

sockets with internal and external threads, self-cutting 
and self-threading screw sockets, slotted screw sockets, 
expanding screw sockets, threaded pins, anchor nuts, 
screws and nuts. 
17 Seals in the form of washers and disks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0501644 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200402719 
(300) Søknadsprioritet 1986.01.10 FR 1 337 537 
(540) Gjengivelse av merket: 

D-DI-TEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 D-DI-TEST 

(730) Innehaver: 
 Societe Diagnostica-Stago 

9, rue des Frères Chausson 
92600 ASNIERES 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical and biological products for use in 

laboratory analyses, reactions, assays, tests for human 
and veterinary medicine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.22 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0596973 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.13 

(210) Søknadsnr.: 200405026 
(300) Søknadsprioritet 1992.07.21 DE 2 019 414 
(540) Gjengivelse av merket: 

Iseree 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Iseree 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG 

Stiftsbergstrasse 1 
74167 Neckarsulm 
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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0644804 
(180) Registreringen 

utløper: 
2005.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200404248 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PFT 

(730) Innehaver: 
 Knauf PFT GmbH & Co KG 

Einersheimer Strasse 53 
97346 IPHOFEN 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Steel containers for materials. 

7 Machines and mixers for building, machines 
for projecting coatings on exteriors and interiors; the 
above products designed for buildings and public works; 
handling facilities mainly consisting of compressors, 
worm screw pumps, rotors and stators, as well as 
pneumatic screw conveyors; mechanically driven tools 
and apparatus used for resurfacing, building walls and 
applying screed; valves functioning automatically by 
electric current or by change of physical conditions, 
primarily intended for the above machines and 
installations. 
8 Hand tools and instruments used for 
resurfacing, for building walls and applying screed. 
9 Electric distribution apparatus and cabinets. 
20 Plastic containers for materials. 
21 Braids and fabric made of fibreglass as 
reinforcement materials for building purposes. 
37 Repair of the apparatus, machines, tools and 
instruments listed in classes 7, 8 and 9. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0688202 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.01.14 

(210) Søknadsnr.: 200402724 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VancoContact 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VancoContact 

(730) Innehaver: 
 Continental AG 

Vahrenwalder Strasse 9 
30165 Hannover 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicle tyres. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0772793 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.29 

(210) Søknadsnr.: 200402727 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUE PARTY 

(730) Innehaver: 
 Hazal Textil Tabldot Gida Sanayi ve Ticaret Limited 

Sirketi 
Kanarya Mah. Güvercin Cad. 13/AK 
ÇEKMECE-ISTANBUL 
TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing (underwear, outerclothing), headgear.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.22 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0785178 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.08 

(210) Søknadsnr.: 200402729 
(300) Søknadsprioritet 2002.01.14 DK 2002 00127 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOWARU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOWARU 

(730) Innehaver: 
 Danisco A/S 

Postboks 17 
1001 KØBENHAVN K 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Ingredients for the industrial manufacture of 

foodstuffs and beverages, especially cultures of 
microorganisms, not for medical and veterinary 
purposes. 
5 Cultures of microorganisms for use in 
pharmaceutical and veterinary preparations. 
29 Dairy products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.22 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0796443 
(151) Reg.dato.: 2002.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.07 

(210) Søknadsnr.: 200302284 
(300) Søknadsprioritet 2002.07.05 SE 02-04585 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 mando meter 

(730) Innehaver: 
 Mandometer AB , Box 4006, S-141 04 Huddinge, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments included in this 
class for weight control, including computers and scales; 
parts of the aforementioned goods included in this class. 
10 Medical apparatus and instruments; heating 
devices for medical purposes. 
42 Scientific research services for medical 
purposes. 
44 Medical services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0802854 
(151) Reg.dato.: 2003.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.06 

(210) Søknadsnr.: 200305924 
(300) Søknadsprioritet 2002.10.09 FR 02 3187859 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOSAÏC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOSAÏC 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Generale des Eaux , 52, rue d'Anjou, 75008 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Water treatment plants. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0803224 
(151) Reg.dato.: 2003.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.09 

(210) Søknadsnr.: 200306123 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUILA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUILA 

(730) Innehaver: 
 AIS Aquila Investment Services in Zürich AG , Case 

postale 2011, CH-8022 Zürich, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Insurance; financial operations; monetary 
operations; real estate operations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0804492 
(151) Reg.dato.: 2003.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.06 

(210) Søknadsnr.: 200306773 
(300) Søknadsprioritet 2002.09.25 DE 302 47 231.2/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

PICTUREMESSAGING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PICTUREMESSAGING 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG , Friedrich-Ebert-Allee 140, 

53113 BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Financial affairs; real estate affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0808296 
(151) Reg.dato.: 2003.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200308694 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.17 DK VA 2002 04953 
(540) Gjengivelse av merket: 

MELIOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MELIOR 

(730) Innehaver: 
 PI-Design AG , Postfach 463, 6234 TRIENGEN, CH 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Household and kitchen utensils, including pots 
and pans. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0811684 
(151) Reg.dato.: 2003.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.11 

(210) Søknadsnr.: 200310701 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.03 DE 303 11 492.4/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

VICTORIA CLAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VICTORIA CLAY 

(730) Innehaver: 
 Sonya Fitzgerald, Poppenbüttler Markt 18, D-22399 

Hamburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
18 Leather and imitations of leather included in 
this class; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0813252 
(151) Reg.dato.: 2003.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.21 

(210) Søknadsnr.: 200311451 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.08 DE 303 33 898.9/16 
(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: 
 Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co KG , 

Melittastrasse 17, 32427 MINDEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Baking paper. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.25 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0814150 
(151) Reg.dato.: 2003.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.25 

(210) Søknadsnr.: 200312010 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.16 IT MI2003C 007277 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLOS 

(730) Innehaver: 
 Flos SpA , 2, Via Faini, 25073 BOVEZZO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0815163 
(151) Reg.dato.: 2003.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200400186 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.17 ES 2.518.110 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLIVA NOVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLIVA NOVA 

(730) Innehaver: 
 Construcciones Hispano Germanas SA , Ctra. Las 

Marinas, Km. 2, Urb. El Retiro III, 03700 DENIA 
(ALICANTE), ES 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers and recorded computer programs. 
35 Advertising services via all distribution means, 
commercial business management, business 
administration, import-export, retailing of computer and 
recorded computer programmes in stores, retailing of 
computers and recorded computer programmes via 
global computer networks (the Internet). 
38 Rental services for telecommunication 
apparatus, communication via computer terminals, 
electronic messaging, computer-aided message and 
image transmission, sending of telegrams, message 
sending, rental of apparatus for computer-aided 
message and image transmission. 
42 Computer software development (design), 
computer consultancy, computer rental, computer 
programming, leasing access time to a computer for the 
manipulation of data, leasing access time to a computer 
database. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0815783 
(151) Reg.dato.: 2003.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.25 

(210) Søknadsnr.: 200400796 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.31 CH 514496 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE ART OF THE PERFECT CUP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE ART OF THE PERFECT CUP 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding AG 

Bellerivestrasse 203 
8008 ZÜRICH 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electromechanical apparatus for preparing 

and dispensing hot and cold beverages. 
9 Automatic coffee and tea dispensing 
machines. 
11 Electric apparatus for preparing hot and cold 
drinks; electric coffee-making and tea-making machines, 
electric coffee machines, electric coffee percolators. 
21 Non-electric coffee percolators; non-electric 
coffee-making machines. 
30 Coffee, coffee extracts; coffee, cocoa and 
chocolate substitutes, beverages made with cocoa, 
chocolate or coffee and preparations therefor; tea; 
bakery, pastry and confectionery products, particularly 
sweet goods and chocolate confectionery, dough for 
bread or cake mix, cereal preparations, edible ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0815800 
(151) Reg.dato.: 2003.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.07 

(210) Søknadsnr.: 200400797 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.01 CH 514815 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERACEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERACEM 

(730) Innehaver: 
 Sika AG 

Zugerstrasse 50 
6341 BAAR 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industrial use; chemical 

products for manufacturing advanced ceramic, 
particularly cement ceramic; chemical additives for use 
with concrete, mortar and advanced ceramic, particularly 
cement ceramic. 
19 Nonmetallic building materials; concrete, 
mortar, cement, particularly cement ceramic; building 
elements made of cement ceramic and concrete; mortar, 
particularly cast mortar made with cement for industrial 
use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0815815 
(151) Reg.dato.: 2003.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.24 

(210) Søknadsnr.: 200400798 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.24 BX 739604 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 et sa pulpe ! 

(730) Innehaver: 
 Schweppes International Ltd 

Postbus 400 
1183NP AMSTELVEEN 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Non-alcoholic beverages (effervescent and 

non-effervescent); non-alcoholic beverages with a citrus 
base; syrups and concentrates for preparing non-
alcoholic beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0815837 
(151) Reg.dato.: 2003.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200400800 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.12 IT BO2003C000141 
(540) Gjengivelse av merket: 

SICC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SICC 

(730) Innehaver: 
 Sicc SpA 

Via Toscana 32 
60030 MONSANO 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, modular furniture, kitchen furniture, 

household furniture, bathroom furniture, modular 
furniture for kitchens, interior decoration and bathrooms, 
wardrobes, commodes, bedside tables, beds, 
bedsprings, mattresses, looking glasses. 
37 Installation, repair and maintenance of 
furniture and modular furniture for kitchens. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0815851 
(151) Reg.dato.: 2003.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.14 

(210) Søknadsnr.: 200400801 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DJEMBE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DJEMBE 

(730) Innehaver: 
 Gryson NV 

Nijverheidsstraat 3 
8650 HOUTHULST 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Raw tobacco and manufactured tobacco, 

including chewing tobacco, smokers' articles; matches. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.26 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0815876 
(151) Reg.dato.: 2003.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.24 

(210) Søknadsnr.: 200400803 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.15 CH 514903 
(540) Gjengivelse av merket: 

You make it a Sony 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 You make it a Sony 

(730) Innehaver: 
 Sony KK (also trading as Sony Corp) 

6-7-35, Kitashinagawa, Shinagawa-ku 
141 TOKYO 
JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Audio playing and/or recording apparatus 

using integrated circuits as recording media; audio tape 
playing and/or recording apparatus; audio disk playing 
and/or recording apparatus; radio tuners; audio 
receivers; audio amplifiers; audio loudspeakers; 
headphones; earphones; microphones; television 
apparatus and installations; liquid crystal display 
devices; projectors; television tubes; cathode ray tubes; 
videotape playback and/or recording apparatus; video 
tape playing and/or recording apparatus; set top boxes; 
video cameras; video cameras combined with video 
players and/or recorders; fixed image electronic 
cameras; cellular telephones; facsimile machines; 
telephone apparatus; personal digital assistants (PDAs); 
computers; central processing units; computer peripheral 
apparatus, particularly disk drives, monitors, keyboards, 
mice and loudspeakers; computer software; scanners; 
printers; magnetic tapes; digital optical disks; magnetic 
disks; magneto-optical disks; semiconductor units and 
packaged semiconductors; integrated circuits; 
prerecorded sound, image and/or data recording media, 
particularly tapes, digital optical disks, magnetic disks, 
magneto-optical disks, integrated circuits containing 
music, films, images, animations and/or writing; storage 
media for audio data, visual data and/or computer data 
and adaptors for such products; integrated circuit chips; 
cells and batteries; video apparatus and games 
designed for use with a television only; audio and/or 
video data processors; data transmission cables; electric 
or electronic apparatus and instruments, namely robots 
for entertainment purposes. 
28 Toys, namely robots for entertainment 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0816158 
(151) Reg.dato.: 2003.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.03 

(210) Søknadsnr.: 200401014 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.04 FR 03 3 230 208 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RECAMIC 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Generale des Etablissement Michelin-

Michelin & Cie 
12, Cours Sablon 
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Rubber solutions for recapping and repairing 

vehicle wheel tires. 
12 Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels, 
treads for recapping tires. 
37 Recapping and/or repairing services for 
vehicle wheel tires. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0816285 
(151) Reg.dato.: 2003.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.24 

(210) Søknadsnr.: 200401009 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIENER STÄDTISCHE 

(730) Innehaver: 
 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG 

Schottenring 30 
1010 WIEN 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.26 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0816288 
(151) Reg.dato.: 2003.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.20 

(210) Søknadsnr.: 200401011 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPRECHER AUTOMATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPRECHER AUTOMATION 

(730) Innehaver: 
 Sprecher Automation GmbH 

Franckstrasse 51 
4020 LINZ 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrotechnical and electronic devices, 

namely for interrupting, protecting, signalling, measuring, 
containing, checking, controlling, regulating of connected 
couplings as well as installations which are a 
combination of the aforementioned apparatus; parts of 
all aforementioned apparatus and installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0816324 
(151) Reg.dato.: 2003.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.02 

(210) Søknadsnr.: 200401044 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.22 IT VR2003C250 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

Stylized graphic representation of the Arena of Verona. 
(730) Innehaver: 

 Fondazione Arenda di Verona 
Piazza Brà, 28 
37121 VERONA 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, 

soaps, dentifrices. 
9 Recording media of all types, sound recording 
disks, CDs, DVDs, audio cassettes and video cassettes. 
16 Publishing products such as books, 
newspapers, prints, manuals, calendars, graphic 
reproductions, periodicals, photographs, pens, portraits, 
prospectuses, bookbindings, envelopes, bags, sachets 
made of paper, paper handkerchiefs, paper napkins, 
drawing sets, stationery in general. 
18 Leather and imitations thereof, goods made 
thereof, not included in other classes; animal skins and 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, wallets, 
leatherware, bags and sets made of leather, suitcases, 
traveling sets. 
25 Ready-made clothing, footwear, headgear. 
39 Transportation; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
41 Education, entertainment and amusement, 
fun; publication of books; organization of theatrical 
and/or musical performances, of theatrical and/or 
musical shows, organization of contests, sports 
competitions and exhibitions for cultural or educational 
purposes; organization of conferences, conventions, 
meetings, seminars and symposiums, reservation of 
seats for shows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0816951 
(151) Reg.dato.: 2003.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.15 

(210) Søknadsnr.: 200401211 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.16 DE 303 30 159.7/04 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOTROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOTROL 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG 

Epplestrasse 225 
70567 STUTTGART 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Fuels (including motor spirit), bio-fuels, 

industrial oils and greases; lubricants. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.25 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0817405 
(151) Reg.dato.: 2004.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.23 

(210) Søknadsnr.: 200401411 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BINYINU 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 BIN YI NU. 

(730) Innehaver: 
 Shishi Binyinu Lie Fallow Dress Co Ltd (Shishishi 

Binyinu Xiuxian Fushi Youxian Gongsi) 
No. 1, Industrial District, Taqian Village, Lingxiu Town 
362700 SHISHICITY, FUJIAN PROVINCE 
KG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0817411 
(151) Reg.dato.: 2003.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.06 

(210) Søknadsnr.: 200401415 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.29 DE 303 49 663.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA body Lotion 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG 

Unnastrasse 48 
20253 HAMBURG 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.26 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0817433 
(151) Reg.dato.: 2003.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.26 

(210) Søknadsnr.: 200401418 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLUE DOLPHIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUE DOLPHIN 

(730) Innehaver: 
 Cailap OY Marketing 

Vajossuonkatu 16 
20360 ÅBO 
FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0817434 
(151) Reg.dato.: 2003.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.27 

(210) Søknadsnr.: 200401419 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.19 BX 741107 
(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: 
 Yamanouchi Europe BV 

Elisabethhof 19 
2353EW LEIDERDORP 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances 

for human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.26 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0817445 
(151) Reg.dato.: 2003.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.03 

(210) Søknadsnr.: 200401422 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

G. RAU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 G. RAU 

(730) Innehaver: 
 G Rau GmbH & Co KG 

Kaiser-Friedrich-Strasse 7 
75172 PFORZHEIM 
DE 

(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, for example, 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, for example, 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, for example, 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 
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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 precious metals; tubes of coated 
materials, coated with precious metals, profile tubes of 
precious metals and their alloys; tubes of coated 
materials, 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 parts in special shapes of 
metallic materials, all goods of precious metals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0817447 
(151) Reg.dato.: 2003.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200401424 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.11 DE 303 13 250.7/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Aveo 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Aveo 

(730) Innehaver: 
 Villeroy & Boch AG 

Postfach 11 20 
66688 METTLACH 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lamps; lighting appliances; wall lights; sanitary 

equipment items, namely bath tubs, shower tubs, special 
pools (like whirl pools, steam pools), wash basins, 
lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets, urinals; 
covers for urinals; toilet seats; fittings, namely bathroom 
fittings, such as connection, mixing and distributing 
fittings, couplings, taps and control fittings, siphons, 
piping equipment, showers, shower fittings, tubes for 
bathrooms and public baths, fittings for washbasins and 
sinks as well as bathtubs and showers, manually and 
automatically controllable valves and mixing valves for 
sanitary water supply; parts and components of all bath 
tubs (feet). 
20 Frames; mirrors; mirrored cabinets; furniture, 
small items of furniture; baskets; wall units, consoles. 
21 Household containers and articles, ceramic 
accessories, namely wall soap holders, toothbrush 
holders with cups, grips, toilet paper holders, toilet brush 
holders, towel rails, ceramic containers, kitchen dishes; 
glassware, dinnerware, crockery (aforementioned goods 
included in class 21). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0817450 
(151) Reg.dato.: 2003.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.08 

(210) Søknadsnr.: 200401426 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.24 DE 303 09 983.6/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Source 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Source 

(730) Innehaver: 
 Villeroy & Boch AG 

Postfach 11 20 
66688 METTLACH 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric and electronic fittings for conduction, 

distribution, steering and controlling of water. 
11 Lamps; lighting appliances; sanitary 
equipment items, namely bath tubs, shower tubs, wash 
basins, toilet bowls, lavatories, toilet tanks, trap covers, 
bidets, urinals; covers for urinals; toilet seats; fittings, 
namely bathroom fittings, such as connection, mixing 
and distributing fittings, couplings, taps and control 
fittings, siphons, piping equipment, showers, shower 
fittings, tubes for bathrooms and public baths, fittings for 
washbasins and sinks as well as bathtubs and showers, 
manually and automatically controllable valves and 
mixing valves for sanitary water supply; parts and 
components of all aforementioned goods; wall lights. 
20 Frames; mirrors; mirrored cabinets; furniture, 
small items of furniture; consoles (included in class 20) 
for bathroom and toilet utensils; baskets (included in 
class 20); wall units (not of precious metal or coated 
therewith). 
21 Household containers and household 
appliances (not of precious metal or coated therewith); 
ceramic accessories for household purposes, namely 
wall soap holders, toothbrush holders with cups, grips 
(not of precious metal or coated therewith), toilet paper 
holders, toilet brush holders, towel rails (not of precious 
metal or coated therewith), ceramic containers for 
household and kitchen; kitchen dishes; glassware 
(included in class 21); dinnerware (not of precious metal 
or coated therewith); crockery; holders for bathroom and 
toilet utensils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0818048 
(151) Reg.dato.: 2004.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.21 

(210) Søknadsnr.: 200401718 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUICY WEAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUICY WEAR 

(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. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.27 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0818235 
(151) Reg.dato.: 2003.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.09 

(210) Søknadsnr.: 200401753 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.25 DE 303 21 453.8/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELVIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELVIN 

(730) Innehaver: 
 Fujitsu Siemens Computers GmbH 

Otto-Hahn-Ring 6 
81739 MÜNCHEN 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Life-saving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
software; computer-readable databases. 
38 Telecommunications; transmission of 
messages and images in connection with narrowband (in 
particular PCs with modems) and broadband (in 
particular TV connections) online media; provision of 
telephone services, teletext services, communications 
via computer terminals, and transmission of data, text, 
sound and images; computer-aided transmission of 
messages and images. 
42 Construction of electronic networks in 
connection with narrowband (in particular PCs with 
modems), and broadband (in particular TV connections) 
online media; development, construction and operating 
of computer networks; rental access time to computer 
networks; computer software design; construction of 
computer databases; rental of data processing 
installations; computer programming; rental of capacity 
on computer networks; development, construction, 
operating and maintenance of speech and data networks 
for businesses (corporate networks) and for consumers; 
rental of data processing programs and particular 
functions thereof respectively; provision of data 
processing programs via narrowband (in particular PCs 
with modems) and broadband (in particular TV 
connections) online media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0818414 
(151) Reg.dato.: 2003.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.05 

(210) Søknadsnr.: 200401979 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFA 148 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFA 148 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA 

Corso Giovanni Agnelli, 200 
10135 TORINO 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motor vehicles, coach works, ski racks, seat 

covers and wheel covers; windscreen wipers, shock 
absorbers, wheel rims, ornamental hub caps, safety 
belts, tyres, roof racks, wheels, doors for motor vehicles.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0818416 
(151) Reg.dato.: 2003.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.05 

(210) Søknadsnr.: 200401980 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFA 157 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFA 157 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA 

Corso Giovanni Agnelli, 200 
10135 TORINO 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motor vehicles, coach works, ski racks, seat 

covers and wheel covers; windscreen wipers, shock 
absorbers, wheel rims, ornamental hub caps, safety 
belts, tyres, roof racks, wheels, doors for motor vehicles.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0818417 
(151) Reg.dato.: 2003.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.05 

(210) Søknadsnr.: 200401981 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFA 167 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFA 167 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA 

Corso Giovanni Agnelli, 200 
10135 TORINO 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motor vehicles, coach works, ski racks, seat 

covers and wheel covers; windscreen wipers, shock 
absorbers, wheel rims, ornamental hub caps, safety 
belts, tyres, roof racks, wheels, doors for motor vehicles.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0818445 
(151) Reg.dato.: 2003.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.22 

(210) Søknadsnr.: 200401984 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERADUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERADUR 

(730) Innehaver: 
 Matera Coatings AB 

Granitgatan 11 
25468 HELSINGBORG 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Coatings (non-metallic) for buildings; floor, 

walls (non metallic); basins (pools/tanks) in the form of 
constructions, not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0818447 
(151) Reg.dato.: 2003.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200401985 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.22 DE 303 26 272.9/19 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAPIDUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAPIDUR 

(730) Innehaver: 
 Sopro Bauchemie GmbH 

Biebricher Strasse 74 
65203 WIESBADEN 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industrial purposes; 

impregnating agents, chemical color-intensifying and 
color-brightening agents for ceramics, natural stone and 
concrete; adhesives used in industry, chemical products 
for building materials, additives for lime floor, concrete 
and mortar additives; liquid plastics, included in this 
class, preserving agents for building materials (except 
for those for organic substances); refining agents; 
unprocessed artificial resins. 
2 Primers. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials, included in this 
class; goods made of plastics, included in this class, of 
artificial and synthetic resins (semi finished products), 
adhesives made of artificial resins (semi finished 
products), cast resins including silica sand (semi finished 
products); sealing, packing and insulating materials, 
sealing tapes, sealing collars; rubber gloves for 
insulating purposes, not for household purposes; joint 
fillers (seals and cements). 
19 Building materials (non-metallic); hydraulic 
binding agents such as cement, lime, gypsum; mixtures 
of hydraulic binding agents with aggregates, puzzolanic 
materials and/or chemical substances; mortar; plaster, 
lime floor; reinforcing fabrics, contact slurries, fillers for 
building purposes, non-metallic; silica sand for building 
purposes; non-metallic building materials and elements 
with insulating properties, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0818449 
(151) Reg.dato.: 2003.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Søknadsnr.: 200401986 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ColorAssist 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ColorAssist 

(730) Innehaver: 
 KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH 

Pfungstädter Strasse 92-100 
64297 DARMSTADT 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, particularly hair care preparations. 

42 Computer programming for the treatment of 
hair. 
44 Services of hair and beauty salons. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0818450 
(151) Reg.dato.: 2004.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200401987 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.13 CZ 194897 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITKOVICE STEEL 

(730) Innehaver: 
 Vitkovice Steel as 

Štramberská 2871/47 
70900 OSTRAVA-HULVÁKY 
CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Rolled stock of all kinds except pipes; cinder, 

continuously cast semis. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.26 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0818459 
(151) Reg.dato.: 2003.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.17 

(210) Søknadsnr.: 200401990 
(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: 
 Ningboshi Yinzhou Hengda Dianqi Youxian Gongsi 

Renjiucun, Wuxiangzhen, Yinzhouqu 
315111 NINGBO, ZHEJIANG 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Automatic time switches (with the exception of 

those used in timepieces), reducers (electricity), 
indicators (electricity), light regulators, switches, 
precision measuring apparatus, remote control 
apparatus, sockets, electrical measuring devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.27 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0818796 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.10 

(210) Søknadsnr.: 200403109 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.18 BX 739055 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPLETISER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APPLETISER 

(730) Innehaver: 
 SABMiller Finance BV 

Hofplein 19 
3032AC ROTTERDAM 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; apple 
essence; apple extracts; apple juice; drinks and 
preparations for making apple-flavoured beverages or 
beverages derived from apples; apple-flavoured soft 
drinks and syrups for the preparation of apple-flavoured 
soft drinks. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0818896 
(151) Reg.dato.: 2003.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.23 

(210) Søknadsnr.: 200402387 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.26 CH 514705 
(540) Gjengivelse av merket: 

VisioPore 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VisioPore 

(730) Innehaver: 
 Stratec Medical AG 

Eimattstrasse 3 
4436 OBERDORF 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Surgical implants (living tissues). 

10 Artificial implants, in particular plates, nails, 
screws and tools for surgical use; surgical appliances 
(included in this class). 
44 Services of a surgeon. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0819028 
(151) Reg.dato.: 2003.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.02 

(210) Søknadsnr.: 200402424 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.14 EM 3165602 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BT Easy 

(730) Innehaver: 
 BT Industries AB 

Box 331 
59581 MJÖLBY 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

including fork lift trucks and mechanical transport 
apparatus and installations; vehicles with automatic 
steering; parts (included in this class) of the above 
goods. 
37 Installation, maintenance and repair of 
vehicles, apparatus for locomotion by land, including fork 
lift trucks and mechanical transport apparatus and 
installations and vehicles with automatic steering. 
39 Rental of vehicles, apparatus for locomotion 
by land, including fork lift trucks and mechanical 
transport apparatus and installations and vehicles with 
automatic steering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.22 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0819417 
(151) Reg.dato.: 2003.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.31 

(210) Søknadsnr.: 200402569 
(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: 
 Guangdong Pingguo Shiye Youxian Gongsi 

Hengling Kaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi 
511330 GUANGZHOU, GUANGDONG 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Goods of leather for furniture; garment bags 

for travel; briefcases; purses; backpacks; cases of 
leather; fur-skins; umbrellas; walking sticks; harness 
straps. 
25 Clothing of leather; trousers of leather, furs 
(clothing); bathing suits; football boots; leather shoes; 
hats; gloves (clothing); neckties; belts (clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0819418 
(151) Reg.dato.: 2003.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.31 

(210) Søknadsnr.: 200402570 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPLES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APPLES 

(730) Innehaver: 
 Guangdong Pingguo Shiye Youxian Gongsi 

Hengling Kaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi 
511330 GUANGZHOU, GUANGDONG 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Cattle skins; purses; handbags; briefcases; 

travelling trunks; fur-skins; walking sticks; leather straps; 
gut for making sausages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0819450 
(151) Reg.dato.: 2004.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.13 

(210) Søknadsnr.: 200402577 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.23 AT AM 7017/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 union VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT 

(730) Innehaver: 
 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG 

Schottenring 30 
1010 WIEN 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance; financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0819454 
(151) Reg.dato.: 2004.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.13 

(210) Søknadsnr.: 200402579 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.23 AT AM 7005/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOMUNÁLNA poist'ovna, a.s. 

(730) Innehaver: 
 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG 

Schottenring 30 
1010 WIEN 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance, financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0819456 
(151) Reg.dato.: 2004.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.13 

(210) Søknadsnr.: 200402580 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.23 AT AM 7006/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BULGARSKI IMOTI INSURANCE COMPANY 

(730) Innehaver: 
 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG 

Schottenring 30 
1010 WIEN 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance, financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0819459 
(151) Reg.dato.: 2004.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.13 

(210) Søknadsnr.: 200402583 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.23 AT AM 7009/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 InterRisk VERSICHERUNGEN 

(730) Innehaver: 
 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG 

Schottenring 30 
1010 WIEN 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance, financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0819460 
(151) Reg.dato.: 2004.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.13 

(210) Søknadsnr.: 200402584 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.23 AT AM 7010/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A AGRAS S.A. ASIGURARI - REASIGURARI Grupul 

WIENER STADTISCHE 
(730) Innehaver: 

 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG 
Schottenring 30 
1010 WIEN 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance, financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0819461 
(151) Reg.dato.: 2004.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.13 

(210) Søknadsnr.: 200402585 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.23 AT AM 7011/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KONTINUITA SLOVENSKÁ ZIVOTNÁ POISTOVNA 

(730) Innehaver: 
 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG 

Schottenring 30 
1010 WIEN 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance, financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0819920 
(151) Reg.dato.: 2004.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.19 

(210) Søknadsnr.: 200402851 
(300) Søknadsprioritet 2003.12.12 DK VA 2003 04501 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VESTFROST 

(730) Innehaver: 
 Vestfrost A/S 

Spangsbjerg Møllevej 100 
6705 ESBJERG Ø 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Refrigerating and freezing plants and 

refrigerating and freezing appliances and installations, 
especially deep freezers, freezer lockers, freezers, 
refrigerators, refrigerating cabinets, refrigerating 
apparatus and machines, combined refrigerators and 
freezers, also for building-in. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0819967 
(151) Reg.dato.: 2003.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.22 

(210) Søknadsnr.: 200402854 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.30 EM 3431723 
(540) Gjengivelse av merket: 

MALINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MALINA 

(730) Innehaver: 
 Malina SpA 

Via Cortolet, 23 - Loc. Villanova del Judrio 
33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.27 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0819968 
(151) Reg.dato.: 2003.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.19 

(210) Søknadsnr.: 200402855 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.18 IT TO2003C002018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

The mark consists in a set of irregular strokes with full 
background which are placed vertically with two being 
placed obliquely; beneath the set is an irregular stroke 
with full background which is placed horizontally and is 
partially crossing on the right, the strokes which are 
placed vertically. 

(730) Innehaver: 
 Diadora - Invicta SpA 

Via Mazzini, 20 
31031 CAERANO DI SAN MARCO (TREVISO) 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather and goods 

made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.27 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0819981 
(151) Reg.dato.: 2003.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.03 

(210) Søknadsnr.: 200402858 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.13 DE 303 52 783.8/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAZAR 

(730) Innehaver: 
 Nazar Holiday Reiseveranstaltung GmbH 

Fritz-Vomfelde-Strasse 34 
40547 DÜSSELDORF 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Advertising; business management, business 

administration; office functions. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.27 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0820070 
(151) Reg.dato.: 2004.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.21 

(210) Søknadsnr.: 200403076 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAFFÈ CUORAMÍ DECAFFEINIZZATO 

The mark consists of the words Caffé CUORAMI 
Decaffeinizzato written separately at the center of a 
plate. 

(730) Innehaver: 
 Bei & Nannini SpA 

Borgo Giannotti, 63 
55100 LUCCA 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.22 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0820157 
(151) Reg.dato.: 2004.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.20 

(210) Søknadsnr.: 200403119 
(300) Søknadsprioritet 2003.12.17 SE 2003/07673 
(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: 
 Setra Group AB 

10522 STOCKHOLM 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials (non-metallic); non-metallic 

rigid pipes for building; non-metallic transportable 
buildings; sawn wood, wood and timber for building; 
manufactured and semi-worked wood for building; 
wooden beams, balks, boards, panels, plywood, floors, 
windows, walls, mouldings and sheets. 
35 Business management; advertising; marketing 
(sales promotion) and resale of wood and building 
materials; compilation, systemization, recording and/or 
reproduction of information into computer databases; 
valuation of standing timber. 
39 Transport; packaging and storage of goods. 
40 Treatment of wood and timber, sawing and 
planing (saw mill), mechanical treatment of wood, timber 
felling and processing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0820162 
(151) Reg.dato.: 2003.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.22 

(210) Søknadsnr.: 200403120 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Varius 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Varius 

(730) Innehaver: 
 Heraeus Noblelight GmbH 

Heraeusstrasse 12-14 
63450 HANAU 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 UV (ultraviolet) tanning tubes, UV (ultraviolet) 

tanning radiators, UV (ultraviolet) tanning apparatus and 
components thereof for medical purposes. 
11 UV (ultraviolet) tanning tubes, UV (ultraviolet) 
tanning radiators, UV (ultraviolet) tanning apparatus and 
components thereof for non-medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0820167 
(151) Reg.dato.: 2004.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.18 

(210) Søknadsnr.: 200403122 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.20 DK VA 2003 02997 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYTEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TYTEX 

(730) Innehaver: 
 Tytex A/S 

Industrivej 21 
7430 IKAST 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Plasters, materials for dressings. 

10 Orthopedic articles; supportive bandages; 
bandages for joints (anatomical); support tubes and 
support pants; hip protectors; stockings for surgical 
purposes; elastic support stockings. 
24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes, including underwear fabrics, piece-goods 
used for wound care and bandages, piece-goods for 
military purposes, elastic woven material. 
25 Clothing, including undershirts, underpants, 
panties and pants, t-shirts, stockings and tights, napkins 
of textile. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.25 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0820944 
(151) Reg.dato.: 2004.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.19 

(210) Søknadsnr.: 200403377 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOS LES LUNELLES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLOS LES LUNELLES 

(730) Innehaver: 
 SAS Perse 

Château Pavie 
33330 SAINT EMILION 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Côtes de Castillon wines of guaranteed label 

of origin from the winery called CLOS LES LUNELLES. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.21 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0820947 
(151) Reg.dato.: 2004.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.16 

(210) Søknadsnr.: 200403378 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.01 FR 033248631 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPONTEX SECOND SKIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPONTEX SECOND SKIN 

(730) Innehaver: 
 Financiere Elysees Balzac 

2, rue Balzac 
75008 PARIS 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Insulating gloves. 

21 Gloves for household purposes, gardening 
gloves made of rubber, latex and plastic for professional, 
industrial and domestic use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0820954 
(151) Reg.dato.: 2004.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.04 

(210) Søknadsnr.: 200403380 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABRAMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABRAMS 

(730) Innehaver: 
 Anson's Herrenhaus KG 

Berliner Allee 2 
40212 DÜSSELDORF 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.25 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0820956 
(151) Reg.dato.: 2004.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.04 

(210) Søknadsnr.: 200403381 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Oliver Conrad 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Oliver Conrad 

(730) Innehaver: 
 Anson's Herrenhaus KG 

Berliner Allee 2 
40212 DÜSSELDORF 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.26 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0820957 
(151) Reg.dato.: 2004.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.04 

(210) Søknadsnr.: 200403382 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Christian Berg 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Christian Berg 

(730) Innehaver: 
 Anson's Herrenhaus KG 

Berliner Allee 2 
40212 DÜSSELDORF 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2005.04.26 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0820960 
(151) Reg.dato.: 2003.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.16 

(210) Søknadsnr.: 200403383 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.22 IT FE2003C000264 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Japanparts 

The trademark consists in the word "JAPANPARTS" in 
lower-case type with the initial letter upper-case; over 
the initial letters is the image of an oriental warrior 
holding an unsheathed sword. 

(730) Innehaver: 
 Japanparts SrL 

Via Barsanti, 9 
37139 VERONA (VR) 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Cartridges for filtering machines, filtering 

machines, filters (machine or engine parts), pumps 
(machine or engine parts), pumps (machines), pump 
diaphragms, lubrication pumps, alternators; regulators 
(machine parts), speed governors for machines and 
engines, brushes (parts of machines), brushes for 
dynamos, glow plugs for diesel engines, trimming 
machines, parts of ignition engines for water vehicles, 
ignition engines, pinions for ignition engines and 
electromagnets for water vehicles, engine belts for land 
vehicles, spare parts for ignition engines for land 
vehicles, ignition engines, pinions for ignition engines. 
9 Self-regulating fuel pumps, voltage regulators 
for vehicles, condensers (electric) electric contacts, 
electric switches, electric batteries, electric sockets, 
electric plugs, cartridges for valves (electricity), circuit 
breakers, cut-outs for electric batteries, apparatus and 
instruments using the heavy current engineering, namely 
for conducting, transforming, accumulating, regulating, 
and controlling, current rectifiers for alternators. 
12 Treads for vehicles, safety belts for vehicle 
seats, brake linings for land vehicles, air pumps (vehicle 
accessories), clutches for land vehicles, brake disks for 
land vehicles, vehicle brakes, automobiles, vehicles for 
locomotion by land, electromagnets for ignition engines 
for land vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0820961 
(151) Reg.dato.: 2003.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.11 

(210) Søknadsnr.: 200403386 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.04 CH 516193 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIKA BLACKSEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIKA BLACKSEAL 

(730) Innehaver: 
 Sika AG 

Zugerstrasse 50 
6341 BAAR 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Weatherstripping compositions, sealant 

compounds for joints, particularly made with bituminous 
products. 
19 Bituminous products for building. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.27 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0820962 
(151) Reg.dato.: 2003.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.19 

(210) Søknadsnr.: 200403387 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.15 DK VA 2003 03332 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIWHIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIWHIP 

(730) Innehaver: 
 Uniwhip A/S 

Højkildevej 21 
8721 DAUGÅRD 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products, 
including vegetal cream; edible oils and fats, including 
non-dairy products. 
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; ice for 
refreshment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.27 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.05.02 - 18/05

 

63 
 

(111) Reg.nr.: 0821389 
(151) Reg.dato.: 2004.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.18 

(210) Søknadsnr.: 200403856 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GTD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GTD 

(730) Innehaver: 
 Castrol Ltd 

Wakefield House, Pipers Way 
SN31RE SWINDON, WILTSHIRE 
GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels; 

non-chemical additives for fuels; lubricants and greases; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
illuminants, all included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.27 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0824526 
(151) Reg.dato.: 2004.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.24 

(210) Søknadsnr.: 200405662 
(300) Søknadsprioritet 2003.12.02 DE 303 63 373.5/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Christian Berg 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Christian Berg 

(730) Innehaver: 
 Anson's Herrenhaus KG 

Berliner Allee 2 
40212 DÜSSELDORF 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, essential oils, hair lotion; 

dentifrices. 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; trunks and travelling bags. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2005.04.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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Partial assignments 
 
"PARTIAL CHANGE IN OWNERSHIP" - DELVIS OVERDRAGELSE 
- i.h.t. Administrative Instructions Section 16 i Madridprotokollen 
 
(111) Reg.nr.: 0466964A 
(151) Reg.dato.: 2003.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.28 

(210) Søknadsnr.: 200407861 
(300) Søknadsprioritet 1981.09.01 CH 313 482 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Davidoff 

(730) Innehaver: 
 Davidoff & Cie SA 

2, rue de Rive 
1200 GENÈVE 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar 

humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette, cigar and 
snuff boxes; cartons of cigarettes, cigars and snuff 
tobacco. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2004.03.16 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0467511A 
(151) Reg.dato.: 2004.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200401684 
(300) Søknadsprioritet 1981.09.01 CH 313 369 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZINO DAVIDOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZINO DAVIDOFF 

(730) Innehaver: 
 Davidoff & Cie SA 

2, rue de Rive 
1200 GENÈVE 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar 

humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette boxes, cigar 
cases, snuffboxes; cartons of cigarettes, cigars and snuff 
tobacco. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2004.05.10 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
 
 
 (111) Reg.nr.: 0543504A 
(151) Reg.dato.: 1989.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.10.02 

(210) Søknadsnr.: 200308931 
(300) Søknadsprioritet 1989.05.15 IT 20 771 C/89. 
(540) Gjengivelse av merket: 

CANALI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CANALI 

(730) Innehaver: 
 Canali Ireland Ltd , Unit 1E, Block 71, The Plaza Park 

West Business Park, Nangor Road,  DUBLIN 12, IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Key rings not of precious metal. 
16 Paper and cardboard packaging, posters, 
leaflets, photographs, office articles such as pens, pen 
holders, rubbers, stamps, document wallets made of 
cardboard. 
20 Furniture, furnishing goods made of 
miscellaneous materials, of wood, cork, wicker, amber, 
ivory, mother of pearl, foam and plastic materials, cane, 
reed, horn, bone, whalebone and tortoise-shell. 
34 Ashtrays, pipe holders, cigar holders, cigarette 
holders, lighters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2001.10.11 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0576295A 
(151) Reg.dato.: 2004.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.04.12 

(210) Søknadsnr.: 200407633 
(300) Søknadsprioritet 1990.10.26 IT 3734 C/90 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Saeco 

(730) Innehaver: 
 Saeco Strategic Services Ltd 

Unit 1E, Block 71, Park West, Business Park, Nangor 
Road 
DUBLIN 12 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Small electrical household appliances, namely 

coffee mills, mixers, fruit squeezers, meat choppers and 
vegetable choppers. 
9 Dosers for coffee. 
11 Small electrical household appliances, namely 
coffee percolators, automatic coffee machines and 
coffee filters, ice-cream making machines, grills, 
toasters, hotplates, deep friers and broilers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2001.11.01 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0580540A 
(151) Reg.dato.: 2003.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.12.10 

(210) Søknadsnr.: 200407180 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DePfa-Bank 

(730) Innehaver: 
 DePfa Bank Plc 

3 Harbourmaster Place 
DUBLIN 1 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finance. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

1998.08.27 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0589656B 
(151) Reg.dato.: 2003.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200406299 
(300) Søknadsprioritet 1991.12.11 FR 1 712 162 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIERRADE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIERRADE 

(730) Innehaver: 
 CDI-B 

BP 1 
69620 LE BOIS D'OINGT 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2004.02.12 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0594025A 
(151) Reg.dato.: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.27 

(210) Søknadsnr.: 200412558 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZIPPO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZIPPO 

(730) Innehaver: 
 Zippo Manufacturing Co 

33 Barbour Street 
PA16701 BRADFORD 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Bronze works of art. 

14 Smokers' articles of precious metal, items of 
jewellery, works of art of precious metal. 
16 Printed matter; paper articles not included in 
other classes. 
34 Smokers' requisites, matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2004.11.03 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0599733A 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.03 

(210) Søknadsnr.: 200408590 
(300) Søknadsprioritet 1993.02.17 LI 8686 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AHMAD TEA 

(730) Innehaver: 
 Ahmad Tea Ltd 

Bridge House, 181 Queen Victoria Street 
EC4V4DD LONDON 
GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Tea. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2002.02.14 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0635018A 
(151) Reg.dato.: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.11 

(210) Søknadsnr.: 200413025 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TREFix 

(730) Innehaver: 
 Trond Iversen 

Skøyenbrynet 17 B 
0671 OSLO 
NO 
Monika Iversen 
Skøyenbrynet 17 B 
0671 OSLO 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Iron bands. 

19 Construction elements of wood used for the 
renovation or stairs and staircases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2002.05.16 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0648650A 
(151) Reg.dato.: 2004.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2005.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200409029 
(300) Søknadsprioritet 1995.07.25 DE 395 30 479 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUFARM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUFARM 

(730) Innehaver: 
 Nufarm Australia Ltd 

103-105, Pipe Road 
Vic3026 LAVERTON NORTH 
AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Plant protection products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

1997.12.18 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0661993A 
(151) Reg.dato.: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200412365 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CROSS JEANSWEAR COMPANY 

(730) Innehaver: 
 SIK MAKAS Giyim San ve Tic AS 

Günesli Evren Mah. Gülbahar Cad., Gültepe Sok. No. 7
34540 BAGCILAR/ISTANBUL 
TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Bags. 

25 Jeanswear, sportswear, belts, footwear, 
headgear, with the exception of knitted shirts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
1999.08.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0662795A 
(151) Reg.dato.: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200413026 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TreLU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TreLU 

(730) Innehaver: 
 Trond Iversen 

Skøyenbrynet 17 B 
0671 OSLO 
NO 
Monika Iversen 
Skøyenbrynet 17 B 
0671 OSLO 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metallic construction fixtures, especially in the 

form of profiled rails, in particular for contouring the edge 
of steps; stairs and steps; parts of the aforementioned 
products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2002.05.16 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0681900A 
(151) Reg.dato.: 2004.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.09.25 

(210) Søknadsnr.: 200409030 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 N 

(730) Innehaver: 
 Nufarm Australia Ltd 

103-105, Pipe Road 
Vic3026 LAVERTON NORTH 
AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pest control products for plants, namely 

herbicides, fungicides and pesticides. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

1998.11.20 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0682159A 
(151) Reg.dato.: 2004.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200406019 
(300) Søknadsprioritet 1997.02.28 DE 397 09 168 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIVA ISDN 

(730) Innehaver: 
 Eicon Montreal Ltd 

4 Mondial Way, Harlington 
UB35AR HAYES MIDDLESEX 
GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Adapters for integrated services digital 

networks, namely PC-based adapters for ISDN data 
communications. 
37 Installation, maintenance and servicing of 
adapters for integrated services digital networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
1999.06.24 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0687099B 
(151) Reg.dato.: 2004.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200404475 
(300) Søknadsprioritet 1997.08.20 DE 397 39 695 
(540) Gjengivelse av merket: 

TROENAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROENAN 

(730) Innehaver: 
 Kao KK (also trading as Kao Corp) 

14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku 
103-8210 TOKYO 
JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Scented and odoriferous substances as raw 

materials and fragrances for the manufacture of 
perfumes, cosmetics, soaps and household laundry and 
cleaning detergents. 
42 Research in the areas of perfumery, laundry 
detergents and cosmetics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
1999.04.15 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0689053A 
(151) Reg.dato.: 2004.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.11.14 

(210) Søknadsnr.: 200407751 
(300) Søknadsprioritet 1997.05.14 CH 446917 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARBORITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARBORITE 

(730) Innehaver: 
 Premark RWP Holdings Inc 

1300 N. Market Street 
DE19801 WILMINGTON 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Semi-finished plastic goods, particularly for the 

building industry; caulking and insulating materials; 
artificial and synthetic resins (semi-finished products); 
plastic films and sheets other than for packaging, semi-
processed plastics used for coverings. 
19 Nonmetallic building materials, especially 
floors, ceilings, walls and facades as well as slabs, 
sheets and coverings for floors, ceilings, walls and 
facades. 
20 Furniture and parts thereof, particularly built-in 
furniture, partitions, finishings and coverings for furniture, 
particularly in the form of adhesive sheets and plates; 
materials for wall decoration, namely decorative wall 
fittings (furniture) not made of textiles, particularly 
adhesive sheets and plates; display boards, signs of 
plastic materials. 
27 Coverings for floors and hard floors, mats, 
carpets and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and 
wall coverings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
1999.04.09 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0694699B 
(151) Reg.dato.: 2004.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.05.20 

(210) Søknadsnr.: 200402887 
(300) Søknadsprioritet 1998.03.19 DE 398 15 559 
(540) Gjengivelse av merket: 

TERRESTRAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TERRESTRAL 

(730) Innehaver: 
 Kao KK (also trading as Kao Corp) 

14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku 
103-8210 TOKYO 
JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Scented and odoriferous substances for use 

as unprocessed goods and basic materials intended for 
oils used in the production of perfumes and scents, for 
manufacturing perfumery articles, cosmetics, soaps and 
household laundry and cleaning detergents. 
42 Research in the field of perfumes, laundry 
preparations and cosmetics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
1999.05.21 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0701414A 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.10.29 

(210) Søknadsnr.: 200404828 
(300) Søknadsprioritet 1998.08.13 LI 10854 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BREADY 

(730) Innehaver: 
 Viking Enterprises (BVI) Ltd 

1 Holt Road, #11-02 The Horizon 
249441 SINGAPORE 
SG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric kitchen machines, electric food 

processors, kneading machines; parts and components 
for the aforesaid goods not included in other classes. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; baking ovens. 
30 Flour and grain mixtures; bread and cake mix 
(powder), bread and cakes, pastries and confectionery; 
puddings and pudding powder. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
1999.07.15 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0716530A 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200413027 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENSEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENSEO 

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV 

Groenewoudseweg 1 
5621BA EINDHOVEN 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Automatic apparatus for preparing and 

dispensing hot and cold drinks; coffee and tea vending 
machines. 
11 Electric apparatus for preparing hot and cold 
drinks; apparatus for making coffee and tea. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2002.07.04 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0718010D 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.07.23 

(210) Søknadsnr.: 200404829 
(300) Søknadsprioritet 1999.01.29 FR 99 772058 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINDAB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINDAB 

(730) Innehaver: 
 Lindab AB 

26982 BÅSTAD 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metallic construction materials; transportable 

metallic constructions; steel constructions; doors of 
metal or mainly of metal; screws; nails; rivets; metallic 
facilities and metal tapes for construction purposes; 
goods of metal for protecting roofs, including safety 
equipment to be fitted on roofs such as ladders, 
gangways and railings as well as their tying means; roof 
draining systems, including gutters and drainage pipes 
as well as their connections and tying means, all goods 
made of metal; common metals and their alloys; metallic 
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables 
and wires; non-electrical locksmithing articles; hardware 
of metal; metallic tubes; safes; ores. 
11 Ventilation systems and ventilation 
installations of metal or mainly of metal, with or without 
sealing joints, shock absorbers, couplings and hanging 
means of metal for the aforementioned goods; pipes, 
ducts, outlet flow control units and mixing valves for 
gasses, base metals or their alloys, for use in ventilation, 
air conditioning, air heating and discharge systems; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2000.09.28 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0720304A 
(151) Reg.dato.: 2004.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200402730 
(300) Søknadsprioritet 1999.05.21 CH 464881 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERMATRANS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERMATRANS 

(730) Innehaver: 
 Rottapharm Ltd 

Damastown Industrial Park, Mulhuddart 
DUBLIN 15 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

products; dietetic substances for medical use, food for 
infants; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; 
fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2000.04.17 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0720370A 
(151) Reg.dato.: 2004.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.09.07 

(210) Søknadsnr.: 200402732 
(300) Søknadsprioritet 1999.05.21 CH 464738 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPINITRIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EPINITRIL 

(730) Innehaver: 
 Rottapharm Ltd 

Damastown Industrial Park, Mulhuddart 
DUBLIN 15 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

products; dietetic substances for medical use, food for 
infants; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; 
fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2000.05.18 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0720372A 
(151) Reg.dato.: 2004.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.09.07 

(210) Søknadsnr.: 200402733 
(300) Søknadsprioritet 1999.05.21 CH 464742 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLIMPAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLIMPAK 

(730) Innehaver: 
 Rottapharm Ltd 

Damastown Industrial Park, Mulhuddart 
DUBLIN 15 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

products; dietetic substances for medical use, food for 
infants; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; 
fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2000.05.18 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0720373A 
(151) Reg.dato.: 2004.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.09.07 

(210) Søknadsnr.: 200401685 
(300) Søknadsprioritet 1999.05.21 CH 464743 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMBESTRIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMBESTRIL 

(730) Innehaver: 
 Rottapharm Ltd 

Damastown Industrial Park, Mulhuddart 
DUBLIN 15 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

products; dietetic substances for medical use, food for 
infants; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; 
fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2000.05.18 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0720374A 
(151) Reg.dato.: 2004.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.09.07 

(210) Søknadsnr.: 200402734 
(300) Søknadsprioritet 1999.05.21 CH 464744 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERMOSORBIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERMOSORBIL 

(730) Innehaver: 
  

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

products; dietetic substances for medical use, food for 
infants; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; 
fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2000.05.18 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0733549A 
(151) Reg.dato.: 2004.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.03.03 

(210) Søknadsnr.: 200410633 
(300) Søknadsprioritet 1999.09.10 FR 99/811.862 

1999.09.17 FR 99/812.821 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGEOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGEOS 

(730) Innehaver: 
  

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance underwriting; financial operations; 

real estate operations; banking operations; financial 
products; financial analysis; insurance information; 
capital investments; credit card services; exchanging 
money; financial consultancy; brokerage; stocks and 
bonds brokerage; credit bureaux; leasing; savings 
banks; financial evaluation (insurance, banking, real 
estate); fiscal assessments; fiduciary services; financing 
services; financial information; mutual funds; fund 
investment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2001.03.06 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0744225A 
(151) Reg.dato.: 2004.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200401243 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LYXPRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LYXPRO 

(730) Innehaver: 
  

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceuticals. 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0745299A 
(151) Reg.dato.: 2004.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.29 

(210) Søknadsnr.: 200405035 
(300) Søknadsprioritet 2000.03.30 DE 300 25 157.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIVA 

(730) Innehaver: 
 Rottapharm Ltd 

Damastown Industrial Park, Mulhuddart 
DUBLIN 15 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Interface cards, terminal adapters and routers 

for DSL communication and DSL services (DSL: Digital 
Subscriber Line); interface cards, terminal adapters and 
routers for integrated services digital networks (ISDN), 
for ISDN communication and ISDN services. 
37 Installation, maintenance and servicing of the 
above goods, namely interface cards, terminal adapters 
and routers for DSL communication and DSL services 
(DSL: digital subscriber Line), interface cards, terminal 
adapters and routers for integrated services digital 
networks (ISDN), for ISDN communication and ISDN 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2001.11.26 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0751515A 
(151) Reg.dato.: 2003.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.02.06 

(210) Søknadsnr.: 200401310 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nutriblend Your Partner in Nutrition 

(730) Innehaver: 
 Nutriblend Ltd 

Unit B7 Lakeside Park, Medway City Estate 
ME24LT ROCHESTER, KENT 
GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Vitamin and mineral preparations for the food 

and pharmaceutical industry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2003.04.03 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0759038A 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200408844 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 n° 44 

(730) Innehaver: 
 Seiichiro Shimamura 

1-7-14-102, Aobadai Meguro-ku 
153-0042 TOKYO 
JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather, goods made 

thereof not included in other classes. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2003.07.03 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.05.02 - 18/05

 

72 
 

(111) Reg.nr.: 0766586A 
(151) Reg.dato.: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200412755 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WARTNER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WARTNER 

(730) Innehaver: 
 Wartner Europe BV 

De Oude Molen 1a 
1184VW AMSTELVEEN 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products for the treatment of 

warts. 
10 Medical apparatus and instruments for the 
treatment of warts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2002.09.05 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0770976A 
(151) Reg.dato.: 2004.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200501059 
(300) Søknadsprioritet 2001.02.08 DE 301 08 431.9/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOBACK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOBACK 

(730) Innehaver: 
 Symantec Corp 

20330 Stevens Creek Boulevard 
CA 95014 CUPERTINO 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hardware and software; optical, magnetic 

and/or digitally readable and/or writeable data media; 
compact disks, diskettes, CD-ROM, DVD, tapes and 
other storage media. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included in this class; printed matter. 
35 Services of an e-commerce processing 
provider, namely merchandise presentation, order 
acceptance, processing delivery of goods as well as 
invoices for electronic order systems; negotiating 
commercial transaction for third parties on and outside 
the Internet; advertising. 
38 Providing an e-commerce platform on the 
Internet; telecommunication; services of an Internet 
portal, namely providing access to information offered 
via Internet. 
42 Computer programming; providing computer 
programmes on data networks, particularly on the 
Internet, on the World Wide Web as well as via Wireless 
Application Protocol; computer programming for 
providing information, texts, drawings and images on 
data networks; creating and updating computer 
programmes; letting and leasing computer programmes; 
providing sound, image, audio/visual and data carriers 
for downloading to third parties; negotiating and granting 
licences and other rights; licensing of software; providing 
programme application capacity as well as data storage, 
data management, data processing and data retrieval for 
third parties via the Internet and other communication 
networks (application service providing); creating an 
Internet platform for e-commerce. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2002.11.07 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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(111) Reg.nr.: 0775144A 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200410458 
(300) Søknadsprioritet 2001.09.27 CH 493952 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEARLENE 

(730) Innehaver: 
 General Electric Co 

1 River Road 
NY12345 SCHENECTADY 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Polymer and polyolefin products; chemical 

products for industrial use; unprocessed artificial resins. 
2 Colouring matter; unprocessed natural resins. 
17 Semi-processed artificial resin products. 
42 Development and research services in the 
field of chemical products; information and advice, 
including online information and advice in the field of 
chemical products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2003.01.30 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0777272A 
(151) Reg.dato.: 2004.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.03 

(210) Søknadsnr.: 200411363 
(300) Søknadsprioritet 2001.07.20 GB 2275786 
(540) Gjengivelse av merket: 

NRI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NRI 

(730) Innehaver: 
 Nomura Research Institute Ltd 

6-5 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku 
100-0005 TOYKO 
JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Professional consultancy services relating to 

research, law, social services, education, science, 
engineering, medicine, agriculture, horticulture, medical 
science and food science; information provided on-line 
from a computer database or the Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2003.03.06 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 0779803A 
(151) Reg.dato.: 2004.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.18 

(210) Søknadsnr.: 200409316 
(300) Søknadsprioritet 2001.08.10 BX 700609 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
 Bird and eye as well as "European Concerted Action and 

Research in Epilepsy": Pantone blue reflex; face and 
"Eucare": Pantone orange 1375C. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EUCARE European Concerted Action and Research in 

Epilepsy 
(730) Innehaver: 

 International League Against Epilepsy 
CT Corporation Systems, Vermont Avenue NW 
DC20005 WASHINGTON 
US 
International Bureau For Epilepsy 
CT Corporation Systems, 1025 Vermont Avenue NW 
DC20005 WASHINGTON 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed publications. 

41 Education. 
42 Scientific research. 
44 Medical, pharmaceutical and health care 
services; services in connection with the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2003.06.19 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 0790288A 
(151) Reg.dato.: 2003.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.11 

(210) Søknadsnr.: 200501842 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TATRAMAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TATRAMAT 

(730) Innehaver: 
 Tatramat - ohrievace vody sro 

Hlavná 1 
05801 POPRAD 
SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Electric water heaters; heat pumps. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2003.11.06 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.05.02 - 18/05

 

74 
 

(111) Reg.nr.: 0791571A 
(151) Reg.dato.: 2004.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.07 

(210) Søknadsnr.: 200402101 
(300) Søknadsprioritet 2002.05.17 GB 2300730 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUBLIMAGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUBLIMAGE 

(730) Innehaver: 
 Chanel 

135, avenue Charles de Gaulle 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Preparations for application to or care of the 

skin. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2003.12.11 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 0802395A 
(151) Reg.dato.: 2004.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.27 

(210) Søknadsnr.: 200407296 
(300) Søknadsprioritet 2003.01.21 IT MI2003C 000486 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Saeco 

(730) Innehaver: 
 Saeco Strategic Services Ltd 

Unit 1E, Block 71, Park West, Business Park, Nangor 
Road 
DUBLIN 12 
IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 

2004.05.27 
(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 0804852A 
(151) Reg.dato.: 2004.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200407179 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Z 

(730) Innehaver: 
 Davidoff & Cie SA 

2, rue de Rive 
1200 GENÈVE 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Raw or manufactured tobacco, cigars, 

cigarillos, cigars with pre-cut ends and cigarettes, 
smoking and chewing tobacco; tobacco pipes, pipe-
cleaners, pipe tampers; flints for lighters; cigarette paper, 
cigarette filters; matches; smokers' requisites, cigar 
cutters, electric and non-electric cigar and cigarette 
lighters, cigar humidifiers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2004.10.10 

(450) Kunngjøringsdato  18/05, 2005.05.02 
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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.: 225532 
(210) Søknadsnr.: 200304979 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.01.24 

(540) Gjengivelse av merket 

VITA 
(730) Innehaver: 

 AS Forma, Sofienberggt. 17, 0506 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Vitasoy International Holdings LTD , Tuen Mun, New 

Territories, HK 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 225532 
(210) Søknadsnr.: 200304979 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.01.24 

(540) Gjengivelse av merket 

VITA 
(730) Innehaver: 

 AS Forma, Sofienberggt. 17, 0506 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 The Ryvita CO LTD, London, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling 
 
(111) Reg.nr.: 0669526 
(210) Søknadsnr.: 200014552 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2001.12.03 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions.  
Klasse 32 Beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, also powdered and crystal form; non-
alcoholic long drinks made with fruit juices; non-alcoholic 
cocktails; lemonades in powder form; isotonic beverages; 
sport drinks; non-alcoholic milk beverages.  

(730) Innehaver: 
Infra Metal Establishment 
Kappelestrasse 634 
FL-9492 Eschen 
LI 

(750) Innehavers fullmektig: 
Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

 Innsiger: 
Formula One Licensing BV , Koningslaan 34, 1075AD 
AMSTERDAM, NL 

 Innsigers fullmektig: 
Thommessen Krefting Greve Lund , Postboks 1484 Vika, 
0116 Oslo, NO 
 

 Resultat: 
 Registreringen er opphevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0709455 
(210) Søknadsnr.: 200114394 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2002.10.21 

(540)

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 5 Dietetic foodstuffs and food supplements 
for medical use; pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products; dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products 
for destroying vermin; fungicides, herbicides.  
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; dietetic products and food 
additives not for medical use, not included in other 
classes.  
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; dietetic foods and food additives not for 
medical use, not included in other classes.  
Klasse 31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains, not included in other classes; live 
animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants 
and flowers; animal feed, malt.  

(730) Innehaver: 
Raffinerie Tirlemontoise SA en néerlandais Tiense 
Suikerraffinaderij NV 
Avenue de Tervueren, 182 
B-1150 Brussel 
BE 

 Innsiger: 
Raisio Benecol OY , Raisionkaari 55, SF-21200 Raisio, 
FI 

 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 
 

 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes. 
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(111) Reg.nr.: 207263 
(210) Søknadsnr.: 199909336 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2001.04.02 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 42     Medisinsk behandling; helsetjeneste; 
plastisk kirurgi 

(730) Innehaver: 
Nobel Clinic Norge AS 
Postboks 70 Bogerud 
0621 Oslo 
0621  
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 OSLO, 
NO 

 Innsiger: 
Nobelstiftelsen , Box 5232, S-10245 Stockholm, SE 

 Innsigers fullmektig: 
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
 

 Resultat: 
 Registreringen er opphevet. 
 
(111) Reg.nr.: 213522 
(210) Søknadsnr.: 200100283 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2002.04.02 

(540) THE BRAIN 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 42     EDB-tjenester, rådgivningstjenester 
vedrørende EDB og programvare for informasjonsstyring; 
EDB programmering; formgiving og vedlikehold av 
programvare for frittstående datamaskiner og -enheter, 
EDB intranett og datamaskinnettverk. 

(730) Innehaver: 
TheBrain Technologies Corp 
1601 Colorado Ave 
Santa Monica, CA 90404 
US 

(750) Innehavers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO

 Innsiger: 
ABB Asea Brown Boveri Ltd , Case postale 8131, CH-
8050 Zürich, CH 

 Innsigers fullmektig: 
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
 

 Resultat: 
 Registreringen er opphevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 224360 
(210) Søknadsnr.: 200308936 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.09.27 
 

(540) K-1 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 28 Spill, leketøy og sportsartikler; 
kampsportsartikler; treningsutstyr, -drakter, -hansker; 
bokesutstyr, -puter; treningsapparater. Registreringen 
omfatter ikke vintersportsvarer og -utstyr, ski, snøbrett, 
snøbrettstøvler, skøyter, vintersportsklær, sykler eller 
utstyr eller tilbehør til slike varer  
Klasse 35 Nettbutikk med salg av spill, leketøy og 
sportsartikler, kampsportsartikler, treningsutstyr, -drakter, 
-hansker, boksesekker, -puter og treningsapparater. 
Registreringen omfatter ikke salg av vintersportsvarer og 
-utstyr, ski, snøbrett, snøbrettstøvler, skøyter, 
vintersportsklær, sykler eller utstyr eller tilbehør for slike 
varer.  
Klasse 42 Webdesign og konsulentvirksomhet.  

(730) Innehaver: 
K-1 Distribution AS 
Solheimsveien 62B 
1473 LØRENSKOG 
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 
 

 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. Registreringen er delvis opphevet. 
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Slettelse etter rettsavgjørelse 
 
Merker som er begjært slettet etter en rettsavgjørelse. 
 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 140835 
( 1 5 1 ) Reg.Dato.: 1990.03.29 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 19881322 
( 2 2 0 ) Inndato: 1988.03.23 
( 5 4 0 ) Gjengivelse av merket: 
 SAMURAI 
( 5 1 1 ) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; 
kompasser; geodetiske apparater og instrumenter; 
optiske apparater og instrumenter; fotografiske og 
kinematografiske apparater og instrumenter; apparater 
for opptak og gjengivelse av lyd og bilde; 
måleinstrumenter; analyseapparater, ikke for 
medisinsk bruk; livredningsapparater og -utstyr; 
undervisningsapparater. 
 

 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 52285 
( 1 5 1 ) Reg.Dato.: 1958.08.28 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 64963 
( 2 2 0 ) Inndato: 1958.08.28 
( 5 4 0 ) Gjengivelse av merket: 
 CHAMPION 
( 5 1 1 ) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller 
ugressdrepende) for landbruket; kjemiske produkter 
for fotografisk bruk; naturlige og kunstige 
gjødningsstoffer; podevoks; kunstig og syntetisk 
harpiks i ubearbeidet tilstand. 
2 Fernisser (ikke isolerende); naturlig harpiks i 
rå tilstand. 
3 Bone- og polervoks, skomakervoks, syvoks, 
pusse- og glattevoks. 
4 Voks til industrielt bruk; voks til 
belysningsøyemed; bievoks, mineralsk voks og annet 
slags voks i egenskap av råmaterialer; brunkullvoks, 
karnaubavoks, parafinvoks, plantevoks; vokslys; 
petroleum og petroleumsprodukter (ikke opptatt i 
andre klasser); fettstoffer til industrielt bruk (unntatt 
spiselige oljer og fettstoffer og eteriske oljer); 
mineraloljer, også til smøring. 
7 Elektriske generatorer; dynamoer, 
dynamobørster og kullbørster. 
9 Elektriske apparater (ikke opptatt i andre 
klasser); elektrotekniske apparater, instrumenter og 
redskaper (ikke opptatt i andre klasser). 
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Slettelser av internasjonale registreringer 
 
 

Inter reg / søknadsnummer  
0543504 (200012963) CANALI Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0543504A 
0720374 (199911327), DERMOSORBIL Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0720374A 
0770976 (200200405) GOBACK Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0770976A 
0775144 (200202807), PEARLENE Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0775144A 
0759038 (200205926), n° 44 Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0759038A  
0599733 (200104081), AHMAD TEA Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0599733A 
0576295 (200015341), Saeco Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0576295A 
0802395 (200305696), Saeco Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0802395A 
0682159 (199710127), DIVA ISDN Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0682159A 
0689053 (199803681), ARBORITE Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0689053A 
0589656 (200304165), PIERRADE Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0589656B 
0745299 (200015549), DIVA Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0745299A 
0779803 (200205559), EUCARE Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0779803A 
0648650 (19971274), NUFARM Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0648650A 
0681900 (199710096), N Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0681900A 
0720370 (199911323), EPINITRIL Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0720370A 
0744225 (200014683), LYXPRO Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0744225A 
0718010 (199909691), LINDAB Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0718010D 
0701414 (199811069), BREADY Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0701414A 
0687099 (199802555), TROENAN Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0687099B 
0720373 (199911326), COMBESTRIL Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0720373A 
0720372 (199911325), CLIMPAK Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0720372A 
0791571 (200212388), SUBLIMAGE Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0791571A 
0720304 (199911291), DERMATRANS Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0720304A 
0694699 (199806779), TERRESTRAL Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0694699B 
0751515 (200104024), nutriblend Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0751515A 
0662795 (200108393), TRELU Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0662795A 
0635018 (200108391), TREFix Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0635018A 
0766586 (200113320), WARTNER Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0766586A 
0594025 (200310340), ZIPPO Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 

varer til inter. reg. nr. 0594025A 
0661993 (19967736), CROSS JEANSWEAR 
COMPANY 

Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 
varer til inter. reg. nr. 0661993A 

0580540 (19976893), DePfa-Bank Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige 
varer til inter. reg. nr. 0580540A 
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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 1 1 )  Reg.nr.: 0670004 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 19973045  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Hansgrohe AG 
Auestrasse 5-9 
77761 SCHILTACH 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
11 Apparatus for heating, steam generating, 
refrigerating, drying, ventialting, water supply and 
sanitary purposes, water-heating systems, solar 
systems (not included in other classes), water treatment 
systems, mixer taps, manually and automatically 
controlled water supply and discharge valves and 
fittings; fixtures for wash-hand basin, bidets and sinks, 
bathtub and shower fixtures; showers, shower cabinets; 
shower heads, side showers, hand-held showers, spray 
assemblies, fittings for said goods, sanitary pipes, spray 
nozzles, shower bases; valves and fittings for 
controlling the flow of water into and out of sanitary 
basins, wash-hand basins, bidets, sinks, bathtubs and 
showers; siphons, water inlet and outlet pipes; 
essentially non-metal housings and coatings as parts of 
shower cabinets; pipe fittings for sanitary installations; 
parts of said goods. 
20 Mirrors, shaving mirrors, wall-brackets, non-
metal valves other than parts of machines, cabinets 
with mirrors and small bathroom furniture; non-metal 
wall-mounted rods; parts of the aforesaid goods. 
21 Soap holders, beakers, toothbrush glasses, 
napkin holders, not of precious metal, toilet paper and 
toilet holders, toothbrush holders; toilet brushes, 
toothbrush holders; stands and rests for bath and toilet 
utensils, water apparatus for cleaning teeth and gums. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0716304 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 199908375  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Renault SAS 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for 
vehicles, head-rests 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, tires for vehicle wheels, 
torsion bars for vehicles, connecting rods for land 
vehicles (other than parts of motors and engines), 
gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol 
tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, 
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodies, 
crankcases for land vehicle components (other than for 
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, 
driving chains for land vehicles, transmission chains for 
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for 
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction 
gears for land vehicles, turn signals for vehicles, electric 
motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for 
land vehicles, children safety seats for vehicles, gearing 
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, 
balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals, 
windshield wipers, brake linings for vehicles, brake 
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle 
brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts 
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for 
vehicles, vehicle wheel rims, 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, security harness for vehicle seats, vehicle 
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions, for 
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare 
devices for vehicles, upholstery for vehicles, upholstery 
padding for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles, 
steering wheels; vehicles for locomotion by land; motor 
cars, cycles, bicycles, motorcycles and tricycles; shock 
absorbers for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles; their components, parts and 
accessories especially: horns and luminous warning 
signals and indicators, engine hoods, bodies, direction 
indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, 
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; 
tires, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, 
saddlebags for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles; except for motorcycles, 
components for motorcycles, exhausts for motorcycles 
and silencers for motorcycles. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0716729 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 199908624  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Renault SA 
F-92100 Boulogne Billancourt 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for 
vehicles, head-rests 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, tires for vehicle wheels, 
torsion bars for vehicles, connecting rods for land 
vehicles (other than parts of motors and engines), 
gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol 
tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, 
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodies, 
crankcases for land vehicle components (other than for 
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, 
driving chains for land vehicles, transmission chains for 
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for 
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction 
gears for land vehicles, turn signals for vehicles, electric 
motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for 
land vehicles, children safety seats for vehicles, gearing 
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, 
balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals, 
windshield wipers, brake linings for vehicles, brake 
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle 
brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts 
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for 
vehicles, vehicle wheel rims, 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, security harness for vehicle seats, vehicle 
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions, for 
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare 
devices for vehicles, upholstery for vehicles, upholstery 
padding for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles, 
steering wheels; vehicles for locomotion by land; motor 
cars, cycles, bicycles, motorcycles and tricycles; shock 
absorbers for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles; their components, parts and 
accessories especially: horns and luminous warning 
signals and indicators, engine hoods, bodies, direction 
indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, 
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; 
tires, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, 
saddlebags for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles; except for motorcycles, 
components for motorcycles, exhausts for motorcycles 
and silencers for motorcycles. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0756773 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200107330  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

transtec AG 
Waldhörnlestrasse 18 
D-72072 Tübingen 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Software recorded on data carriers, with the 
exception of software for POS systems; software with 
the exception of software for POS systems; data 
processing equipment and computers; electrical and 
electronic equipment included in this class, particularly 
telephones and mobile telephones; the aforesaid 
devices and apparatus with the exception of electronic 
calculating machines, electronic cash registers, 
electronic stock registration devices, book-keeping 
machines, billing machines, measuring and weighing 
machines, scales pushing machines, balance printers, 
scanners, controlling equipment namely timetransmitter, 
impulse indicator and electric relais, electonic 
installation and equipment for sales centres and shops, 
office calculating machines and billing typewrites, time 
recording instrument, time printing instrument, check-
clocks, magnetic punched cards and IC cards for 
financial completions, postal scales, bar code readers 
and printers, streak codes readers and printers, 
electronic blackboards for the production of copies of 
letters or images prepared on them; printers; with the 
exception of scales printout devices, scales printers, 
time printers, bar code and streak code printers; hard 
disks; electrical cables. 
35 Processing of sales and their invoicing (online 
shopping) in computer networks and/or by means of 
other sales channels; operation of electronic markets in 
the Internet by online processing of contracts, not only 
by the procurement of goods, but also by the provision 
of services; processing and completion of sales 
transactions within the framework of an electronic 
department store; processing of supply and demand for 
goods in the form of an online database with the 
development of sales solutions; processing of product 
information via the Internet; operation of databases, 
particularly online databases for the processing of 
supply and demand for goods and development of 
sales solutions with regard to commercial and 
business/organisational aspects; processing of product 
information via the Internet. 
38 Telecommunication. 
42 Development, maintenance and updating of 
programmes for data processing; technical aspects of 
data processing. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0779709 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200205399  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 
85521 OTTOBRUNN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Digital infra-red multi channel audio 
distribution systems exclusively for electronic 
conference system, and parts of such digital infra-red 
multi channel audio distribution systems, excluding 
consumer electronic AV products including but not 
limited to built-in amplifier and speakers. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0790720 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200211796  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Desitin Arzneimittel GmbH 
Weg beim Jäger 214 
22335 HAMBURG 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Antiepileptic drugs; medicine against 
movement problems, namely Parkinson's diseases, 
Restless Legs, Tourette, M. Huntington, dyskinesia, 
ataxia, medicines against autoimmune diseases of the 
central nervous system, namely Multiple Sclerosis, 
AML. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0800848 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200304853  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Memory Solution GmbH 
Waldstrasse 32 
D- 79206 Breisach 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Data processing equipment, computer 
hardware; all except computer games, computer 
software and games stored on data carriers of all kinds.

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0805012 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200307027  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Ecolab NV 
Doornveld Industrie Asse 3, nr.11 
B-1731 Zellik Asse 
BE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Soaps; cleaning preparations containing 
disinfectants or not, not for human use. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0808369 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200308721  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Shimano Inc 
3-77, Oimatsu-cho 
590-8577 SAKAI-SHI, OSAKA 
JP 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
Actio-Lassen AS 
Postboks 1880 Nordnes 
5817 BERGEN 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
12 Bicycle parts and fittings for bicycles, 
particularly, chain wheels, cranks, crank sets, saddles, 
spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift 
cables, handlebar grips, wheels, hubs, internal gear 
hubs, bicycle dynamos hubs, hub quick release levers, 
gear release levers, gear shift levers, chain guides, 
sprockets, handlebars, handlebar stems, freewheels, 
bicycle pedals, toe clips, front forks, head parts for 
frame-fork assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, 
seat pillar quick release, derailleurs controlled by 
computers, indicators for bicycles, wheel bags for 
bicycles; machine elements for bicycles, particularly, 
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, 
speed change gears, other power transmissions and 
gearings, suspensions, brake levers, front brakes, rear 
brakes, brake cables, brake shoes, other brakes, all for 
bicycles. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0813380 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200311493  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Tamro Medlab Oy 
Rajatorpantie 41 B 
SF-01640 Vantaa 
FI 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
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. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 
25 Clothing, footwear and headgear for 
healthcare and laboratory sectors, disposable clothing 
goods made mainly of non-woven fabric. 
44 Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0819856 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200402837  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Life Light Generation Vertriebs GmbH 
Elsässer Strasse 4 
81667 MÜNCHEN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils; 
hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, 
dietetic preparations for medical use; food for babies; 
dietary food supplements for medical purposes; 
preparations containing vitamins, minerals and/or trace 
elements; medicinal teas; aforementioned goods in this 
class except for veterinary purposes. 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains (included in this class); fresh fruits 
and vegetables; seeds; aforementioned goods in this 
class exclusively for human nutrition purposes; natural 
plants and flowers. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0824524 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200405661  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

ALK-Abelló A/S 
Bøge Allé 6-8 
2970 HØRSHOLM 
DK 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Diagnostic preparations for scientific 
purposes. 
5 Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations for immunotherapeutic 
purposes and pharmaceutical preparations for 
diagnosis, prevention and treatment of allergies and 
asthms; diagnostic preparations for medicinal purposes.
42 Medical and scientific research. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0825042 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200405961  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Horst Heirler 
Etterschlager Strasse 22 
82237 WÖRTHSEE 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Chemicals used in industry, in particular salts; 
chemical substances for preserving foodstuffs. 
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; dietary 
supplements, essentially consisting of roughages 
and/or vitamins and/or minerals and/or trace elements 
including animal and/or vegetable proteins and/or 
secondary plant substances for medical purposes; food 
for babies. 
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; dietary supplements, essentially 
consisting of animal and/or vegetable proteins including 
roughages and/or vitamins and/or minerals and/or trace 
elements and/or secondary plant substances for non-
medical purposes. 
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. 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains (included in this class); fresh fruits 
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0826649 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200407575  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

R82 A/S 
Parallelvej 6 
8751 GEDVED 
DK 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
10 Medical apparatus and instruments as well as 
orthopedic articles, technical aids for handicapped 
persons, rehabilitation apparatus especially designed 
for handicapped persons in the form of devices for 
training mobility, strength and balance together with bar 
supports and standing supports, including parts and 
accessories (not included in other classes). 
12 Vehicles intended for disabled people, except 
bicycles. 
28 Rehabilitation apparatus for sports use in the 
form of devices for training mobility, strength and 
balance together with bar supports and standing 
supports, including parts and accessories (not included 
in other classes). 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0827595 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200407254  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

NU3 NV 
Sint-Pietersvliet 7, bus 8 
2000 ANTWERPEN 
BE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture and forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and pesticides. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0828437 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200407842  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Histolab Products AB 
Hulda Lindgrens gata 6 
42131 GÖTEBORG 
SE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 A drying medium for mounting, preserving 
and screening micro slide specimens. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0830485 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200412364  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Société des Produits Nestlé SA 
Case postale 353 
1800 VEVEY 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Pharmaceutical and veterinary products ; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; nutritional dietetic supplements for medical use; 
nutritional mineral supplements; vitamin preparations; 
mineral food supplements. 
29 Nutritional supplements made plants, 
vegetables or fruit. 
30 Coffee, coffee extracts and preparations 
made with coffee; artificial coffee and artificial coffee 
extracts; tea, tea extracts and preparations made with 
tea; cocoa and preparations made with cocoa, 
chocolate, chocolate products, confectionery, sugar 
confectionery; sugar; natural sweeteners; bakery 
goods, bread, yeast, pastry articles, pastry; snacks 
made with cereals; ready-to-eat cereal bars made of 
cereals and grains (cereals); cereal preparations 
namely cereal energy bars; snacks made of rice; bars 
and preparations made of wheat; biscuits, cakes, 
desserts of vegetable origin and other desserts made 
with cereals (essentially made with cereals); puddings; 
edible ices, products for preparing edible ices; honey 
and honey substitutes; breakfasts cereals, rice, pasta, 
foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the 
form of cooked dishes; sauces; products for flavouring 
or seasoning foodstuffs, sauces for salads, 
mayonnaise. 
32 Beer, mineral and table waters and other non-
alcoholic beverages; energising drinks containing jelly; 
isotonic beverages and sports beverages; aloe vera 
drinks and juices, beverages made with cola, fruit and 
vegetable juices (beverages); fruit juice concentrates 
and fruit nectars (beverages); syrups, preparations and 
essences for preparing non-alcoholic beverages (not 
including essential oils); thirst-quenching beverages in 
liquid, powder or concentrate form (preparations for 
making beverages); soda water; soya milk. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0833497 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200410600  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Sika AG 
Zugerstrasse 50 
6341 BAAR 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Industrial adhesives, except silicate-based 
adhesives, ungluing preparations, ungluing agents, 
degumming preparations, solvents for adhesives, all 
except silicate-based adhesives, cementation 
accelerators and crosslinking agents for adhesives, all 
except silicate-based adhesives, disperse synthetic 
materials for agglutination and coating, all except 
silicate-based adhesives; hot-melt adhesives, all except 
silicate-based adhesives. 
17 Disperse synthetic materials for sealing. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0777272 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200204046 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

The University of Greenwich 
Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich 
London SE10 9LS, England 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Records, tapes, compact discs, cassettes, 
video tapes and video cassettes; sound recordings; 
audio tapes; films; photographic films; cameras; glasses 
and sunglasses; sound and video recording and 
reproducing apparatus and instruments; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
16 Printed matter; instructional and teaching 
materials; books, brochures; prospectuses; magazines; 
leaflets, labels, tickets, posters, maps, charts, plans, 
photographs, prints, cards, postcards; bags and 
wrapping materials; news sheets, information sheets; 
stationery; writing implements, drawing implements, 
diaries, calendars, book marks; ordinary playing cards; 
albums. 
41 Education and entertainment services 
provided by a university; provision of education; 
conferral of degrees and diploma certificates; 
educational consultancy and examination services; 
university and teaching services; vocational education, 
management training; sports and physical education 
instruction services; publication of books, leaflets and 
instructional text; library services; orchestral music, 
concert, disco and live performances; museum and art 
gallery services; arranging and conducting of 
exhibitions; organisation of educational seminars, 
conferences and conventions; provision of sporting and 
recreational services and facilities; publication and 
distribution of printed media and recordings. 
42 Research and development services relating 
to science, business, engineering, languages and the 
arts; engineering services; scientific testing. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
  

Bakgrunn for endringen i varefortegnelsen skyldes en 
delvis overdragelse (Partial assignment) til internasjonal 
registrering nr. 0777272A 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0790288 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200211434 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Tatramat a s 
Hlavná 
058 01 Poprad 
SK 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
7 Washing machines; dishwashers. 
11 Electric laundry driers. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
  

Bakgrunn for endringen i varefortegnelsen skyldes en 
delvis overdragelse (Partial assignment) til internasjonal 
registrering nr 0790288A 

 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0466964 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200207474 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Zino Davidoff SA 
Rue Faucigny 5 
1700 FRIBOURG 
CH 

(740) Fullmektig: 
 J.K. Thorsens Patentbureau AS 

Postboks 9276 Grønland 
0134 Oslo 
0134  
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
Klasse 3 Perfumery goods, eau de toilette, 
perfumes, cosmetics, hair lotions, soaps.  
Klasse 14 Watches, travelling clock, watch 
movements and parts thereof, timing units, jewellery, 
pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets.  
Klasse 15 Musical boxes.  
Klasse 16 Writing pads, desk sets and diaries 
made of leather and imitation leather.  
Klasse 18 Articles made of leather and imitation 
leather, namely wallets, purses.  
Klasse 20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe 
cabinets, humidifying cabinets, tobacconist's displays, 
tobacco mixing stands.  
Klasse 21 Drinking glasses, table sets, 
candlesticks.  
Klasse 25 Clothing for men, women and children.  
Klasse 33 Wine, liqueurs and spirits.  

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
  

Bakgrunn for endringen i varefortegnelsen skyldes en 
delvis overdragelse (Partial assignment) til internasjonal 
registrering nr 0466964A 
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( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0804852 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200306987 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Zino Davidoff SA 
Rue Faucigny 5 
1700 FRIBOURG 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
Klasse 16 Diaries of animal skins and hides or 
leather; desk accessories of animal skins and hides or 
leather.  
Klasse 18 Leather and imitations thereof; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; attaché cases; 
handbags; belts, wallets; leather purses; document 
wallets; key cases, credit card cases, cases for various 
licences; the above goods of animal skins and hides or 
leather; umbrellas, parasols and walking sticks; whips 
and saddlery.  
Klasse 25 Clothing, neckties, shirts, suits, 
headwear; clothing for sports and leisure time, gloves, 
woolly hats, caps, hats, training overalls, shorts, T-
shirts, sweatshirts (pullovers and thin jerseys), knitwear, 
overalls for sweating; footwear; boots, shoes and 
slippers.  
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flours and cereal preparations, 
bread, pastry and confectionery, sugar confectionery, 
herbal sweets, mint lozenges, edible ice; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces excluding salad dressings; spices; ice for 
refreshment.  
 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
  

Bakgrunn for endringen i varefortegnelsen skyldes en 
delvis overdragelse (Partial assignment) til internasjonal 
registrering nr 0804852A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0733549  
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200007122 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Mageos SAS 
Immeuble Alpha, 38 Quai du Point du Jour 
F-92100 Boulogne Billancourt 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
Klasse 7 Machine tools; agricultural instruments other 
than manually-operated ones; motors and engines 
(other than for land vehicles); transmission couplings 
(non electric) and transmission components (excluding 
those for land vehicles); egg incubators.  
Klasse 9 Scientific (other than medical), nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (inspection), 
life-saving apparatus and instruments; teaching 
apparatus and instruments, apparatus for recording, 
transmitting or 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 apparatus, computers; fire extinguishers.  
Klasse 16 Paper and cardboard (raw, semi-processed 
or for stationery use); printing products, bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' supplies; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (excluding 
apparatus); playing cards, printing type; printing blocks. 
Klasse 35 Advertising; business management; 
business administration; office functions; arranging 
newspaper subscriptions; bill-posting; advertising 
agencies; business management assistance; 
dissemination of advertisements; dissemination of 
advertising and promotional material; rental of 
advertising space; publishing of advertising texts; 
television commercials; radio commercials; advertising 
by mail order.  
Klasse 37 Construction; repair; installation services.  
Klasse 38 Telecommunications; providing access to 
commercial transactions via electronic communications 
networks; telephone services; services of 
communications between computer terminals.  
Klasse 39 Transport, packaging and storage of goods; 
travel arrangement; escorting of travelers; travel 
agencies; travel, excursion and cruise arrangement; 
booking of seats; sightseeing tours; transport of 
travelers.  
Klasse 41 Education; training; entertainment; sporting 
and cultural activities.  
Klasse 42 Restaurant services (food services); 
temporary accommodation; medical, health and beauty 
care; veterinary and agricultural services; legal 
services; scientific and industrial research; computer 
programming; rental of access time to computer 
databases.  
 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
  

Bakgrunn for endringen i varefortegnelsen skyldes en 
delvis overdragelse (Partial assignment) til internasjonal 
registrering nr. 0733549A 
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( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0467511 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200207655 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Zino Davidoff SA 
Rue Faucigny 5 
1700 FRIBOURG 
CH 

( 7 3 0 ) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS 

Postboks 9276 Grønland 
0134 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
 Klasse 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, 
cosmetics, hair lotions, soaps.  
Klasse 14 Watches, pendulettes, watch movements 
and parts thereof, timing units, jewellery, pendants, 
rings, brooches, necklaces, bracelets.  
Klasse 15 Musical boxes.  
Klasse 16 Writing pads, desk sets and diaries made of 
leather and imitation leather.  
Klasse 18 Articles made of leather and imitation 
leather, namely wallets, purses.  
Klasse 20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets, 
humidifying cabinets, newsagents/bars, tobacco mixing 
stands.  
Klasse 21 Glasses, table sets, candlesticks.  
Klasse 25 Clothing for men, women and children.  
Klasse 33 Wine, liqueurs and spirits.  
 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
  

Bakgrunn for endringen i varefortegnelsen skyldes en 
delvis overdragelse (Partial assignment) til internasjonal 
registrering nr 0467511A 
 

 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0716530 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200003112 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Sara Lee/DE NV 
Keulskade 143 
3532AA UTRECHT 
NL 

( 7 3 0 ) Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor 

Strandgatan 198 
5004 BERGEN 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
 Klasse 30    Coffee, also coffee packed in filters, 
coffee-based beverages, coffee extracts, instant coffee, 
coffee substitutes; coffee and coffee substitute blends; 
blends of coffee, powdered milk and coffee substitutes; 
coffee mixtures, containing cereals, fruits and spices; 
tea, tea-based beverages, tea extracts, tea substitutes; 
cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and 
chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; 
herbs for preparing beverages; herb mixtures for 
preparing beverages; mixes mainly consisting of spices 
with added dried fruit for preparing beverages; non-
medicinal infusions. 
 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 18/05, 2005.05.02 
  

Bakgrunn for endringen i varefortegnelsen skyldes en 
delvis overdragelse (Partial assignment) til internasjonal 
registrering nr. 0716530A 
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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.: 160507 
(151) Reg.dato: 1993.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.09 

(210) Søknadsnr: 19922711 
(220) Inndato: 1992.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

UTS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

35 Markedsføring, markedsforskning og -analyse, 
reklame, alle forannevnte tjenester i forbindelse med 
flytting av møbler. 
39 Tjenester i forbindelse med flytting av møbler. 
42 Fremstilling og formidling av programmer for 
databehandling, teknisk rådgivning for flytting av møbler, 
administrasjon og utredning av industrielt rettsvern for 
flytting av møbler, alle forannevnte tjenester relatert til 
flytting av møbler. 

  
 
(111) Reg.nr.: 218173 
(151) Reg.dato: 2003.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.13 

(210) Søknadsnr: 200207338 
(220) Inndato: 2002.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

FEMME ARSENAL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Briller, solbriller, lorgnetter og kontaktlinser 
samt deler og tilbehør for ovennevnte varer. 
14 Juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
18 Kofferter, reisevesker og sportsbager til alle 
formål. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

  
 
(111) Reg.nr.: 220765 
(151) Reg.dato: 2003.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.25 

(210) Søknadsnr: 200301912 
(220) Inndato: 2003.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXANTYA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Farmasøytiske preparater for behandling av 
cardiovaskulære sykdommer og lidelser. 
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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.: 124653, 139542, 185651, 187498 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pepe (U.K.) Ltd, London, NW10 9 BX, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Pepe Jeans NV, Fokkerweg 26, Suite 12 CURACAO, AN 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 150528, 150529 
(730) Tidligere innehaver: 
 Connell LTD Partnership, Boston, MA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Danly IEM LLC, c/o Connell Limited Partnership, One 

International Place, Fort Hill Square, MA02110 BOSTON, 
US 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 187898 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kjedeselskapet System 200 AS, Flaggnutveien 6, 6600 

Sunndalsøra, 6600, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 System Supply AS, Postboks 82, 6601 SUNNDALSØRA, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Kjedeselskapet System 200 AS, Flaggnutveien 6, 6600 

Sunndalsøra, 6600, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 194780 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hachette/EMAP Magazines Ltd, Endeavour House, 189 

Shaftsbury Avenue London WC2H 8JG, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Hachette Filipacchi (UK) Ltd, 64 North Row, W1K7LL 

LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 196707, 196708 
(730) Tidligere innehaver: 
 Aker Yards AS, Beddingen 8, 0250 Oslo, 0250, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 

0114 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 200932 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gruppo Coin SpA, Venezia, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Preca Brummel SpA, Via Galliano 21 CARNAGO 

(VARESE), IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 203697 
(730) Tidligere innehaver: 
 Magne Søvik, Søvik, 6386 Måndalen, 6386, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Dyrkorn AS, Postboks 2008 Skarbøvik, 6028 Ålesund, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 206915 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pogo.com Inc, 562 Mission street, Suite 510, San 

Francisco, CA 94105, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores Parkway, 

CA94065 REDWOOD CITY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 44354, 163451 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 

GROTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 46852 
(730) Tidligere innehaver: 
 Seeger-Orbis GmbH & Co OHG KÖNIGSTEIN IM 

TAUNUS, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Seeger-Orbis GmbH & Co OHG KÖNIGSTEIN IM 

TAUNUS, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
 



 endringer i fullmaktsforhold 2005.05.02 - 18/05

 

89 
 

Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0677599 
(210) Søknadsnr.: 200401227 
(730) Innehaver: Berentzen Brennereien GmbH + Co 

KG 
Ritterstrasse 7 
49740 HASELÜNNE 
DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0815522 
(210) Søknadsnr.: 200400428 
(730) Innehaver: Georg Fischer Verkehrstechnik 

GmbH, Julius-Bührer-Strasse 12, 
78224 SINGEN, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0815618 
(210) Søknadsnr.: 200400756 
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA 

Case postale 353 
1800 VEVEY 
CH 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 120651 
(210) Søknadsnr.: 19841430 
(730) Innehaver: Storage Technology Corp, 2270 

South 88 Street, Louisville,  CO 
80028-4309, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 167588 
(210) Søknadsnr.: 19941122 
(730) Innehaver: DaimlerChrysler Corp, 800 Chrysler 

Drive, MI48326-2757 AUBURN 
HILLS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 169239 
(210) Søknadsnr.: 19932479 
(730) Innehaver: PPG Industries Ohio Inc, 3800 West 

143rd Street, OH44111 
CLEVELAND, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 171392 
(210) Søknadsnr.: 19947292 
(730) Innehaver: Stussy Inc, 17426 Daimler Street, 

Irvine, CA 92614, US 
(740) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. 

Larsen AS, Postboks 6150 
Etterstad, 0602 OSLO, NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 194780 
(210) Søknadsnr.: 199802878 
(730) Innehaver: Hachette Filipacchi (UK) Ltd, 64 

North Row, W1K7LL LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 196707, 196708 
(210) Søknadsnr.: 199807590, 199807591 
(730) Innehaver: Intellectual Property Holdings AS, 

Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 203697 
(210) Søknadsnr.: 200000244 
(730) Innehaver: Dyrkorn AS, Postboks 2008 

Skarbøvik, 6028 Ålesund, NO 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 205436 
(210) Søknadsnr.: 200005509 
(730) Innehaver: Skandinaviske Deltidsjobber AS, 

Bygdøy Alle 8, 0262 Oslo, 0262, NO
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 65666 
(210) Søknadsnr.: 83047 
(730) Innehaver: Oniris (a french Company), Avenue 

du Val, Zone Industrielle, 78520 
LIMAY, FR 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 86735 
(210) Søknadsnr.: 97007 
(730) Innehaver: Swedish Meats - ek för, S-121 86 

Johanneshov, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 93214 
(210) Søknadsnr.: 118544 
(730) Innehaver: Rheem MFG CO, New York, NY, US
(740) Fullmektig: Heli Hans Olav, c/o Bull & Co 

Advokatfirma AS, Postboks 552 
Sentrum, 0105 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 

 
116122 2014.03.29 

119525 2014.12.20 

119789 2015.01.17 

120300 2015.02.28 

120383 2015.03.28 

120592 2015.04.11 

120634 2015.04.18 

120672 2015.04.18 

120673 2015.04.18 

120687 2015.04.25 

120887 2015.05.09 

120892 2015.05.09 

120961 2015.05.09 

120963 2015.05.09 

120997 2015.05.15 

121031 2015.05.15 

121046 2015.05.15 

121092 2015.05.23 

121223 2015.06.06 

121244 2015.06.13 

121331 2015.06.27 

121447 2015.07.11 

121453 2015.07.11 

121495 2015.07.11 

121550 2015.07.18 

121551 2015.07.18 

121572 2015.07.18 

121636 2015.07.18 

121660 2015.07.25 

121685 2015.07.25 

121691 2015.07.25 

121809 2015.08.08 

121858 2015.08.08 

121976 2015.08.22 

121995 2015.08.22 

122107 2015.08.29 

122132 2015.04.18 

122174 2015.09.05 

122218 2015.09.05 

122329 2015.09.19 

122356 2015.09.19 

122388 2015.09.19 

122455 2015.09.26 

122477 2015.09.26 

122561 2015.10.03 

122662 2015.10.17 

122864 2015.10.31 

123119 2015.11.21 

123394 2015.12.05 

12381 2014.11.22 

12660 2015.06.09 

165333 2014.11.10 

165847 2014.12.15 

166060 2014.12.22 

166403 2015.01.05 

166956 2015.02.09 

167399 2015.03.23 

167526 2015.04.06 

167537 2015.04.06 

167603 2015.04.12 

167713 2015.04.27 

167723 2015.04.27 

167741 2015.05.04 

167771 2015.05.04 

167780 2015.05.04 

167820 2015.05.11 

167829 2015.05.11 

167869 2015.05.11 

167888 2015.05.18 

167910 2015.05.18 

167933 2015.05.24 

167941 2015.05.24 

167951 2015.05.24 

167977 2015.06.01 

168044 2015.06.08 

168074 2015.06.08 

168083 2015.06.08 

168135 2015.06.08 

168207 2015.06.15 

168227 2015.06.15 

168234 2015.06.15 

168264 2015.06.15 

168287 2015.06.15 

168316 2015.06.15 

168331 2015.06.15 

168334 2015.04.27 
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(111) Reg.nr: 
 

    (180) Registreringen utløper: 

168492 2015.06.22 

168535 2015.06.22 

168568 2015.06.22 

168579 2015.06.22 

168602 2015.06.22 

168603 2015.06.22 

168613 2015.06.08 

168614 2015.06.08 

168643 2015.06.29 

168784 2015.07.06 

168807 2015.07.13 

168900 2015.07.27 

168945 2015.07.27 

168973 2015.08.03 

168987 2015.08.03 

169090 2015.08.10 

169148 2015.08.10 

169151 2015.08.10 

169169 2015.08.17 

169199 2015.08.17 

169211 2015.08.17 

169219 2015.08.24 

169287 2015.08.31 

169288 2015.08.31 

169289 2015.08.31 

169290 2015.08.31 

169291 2015.08.31 

169382 2015.09.07 

169498 2015.09.14 

169506 2015.09.21 

169594 2015.09.28 

169676 2015.09.28 

169727 2015.10.05 

169728 2015.10.05 

169729 2015.10.05 

169730 2015.10.05 

169731 2015.10.05 

169733 2015.10.05 

169848 2015.10.19 

169874 2015.10.26 

170109 2015.11.23 

170763 2015.05.18 

171410 2016.03.07 

22929 2015.04.08 

23048 2015.05.28 

23191 2015.04.08 

(111) Reg.nr: 
 

    (180) Registreringen utløper: 

23362 2015.09.05 

32705 2015.08.18 

33671 2015.08.18 

33672 2015.08.18 

46187 2015.04.15 

46358 2015.04.12 

46477 2015.06.06 

46699 2015.08.17 

46817 2015.07.01 

46852 2015.04.29 

46892 2015.06.13 

48649 2015.07.04 

66025 2015.04.22 

66117 2015.04.29 

66242 2015.05.13 

66362 2015.06.10 

66526 2015.07.08 

66676 2015.07.29 

93214 2015.03.20 

93293 2015.04.03 

93378 2015.04.04 

93379 2015.04.04 

93548 2015.04.17 

93678 2015.04.30 

93732 2015.04.30 

93759 2015.04.30 

93763 2015.04.30 

93803 2015.05.07 

93959 2015.05.29 

93984 2015.05.29 

94091 2015.06.12 

94094 2015.06.12 

94404 2015.07.10 

94457 2015.07.24 

94625 2015.08.22 

94847 2015.09.18 

94880 2015.09.25 

94923 2015.09.25 

95220 2015.11.27 
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Rettelser 
 
I Varemerketidende nr. 43/04 ble reg.nr. 224543 
(200310379) ved en feil kunngjort uten 
prioritetsdato. Registreringen skal ha prioritetsdato 
2003.05.06. 
 
I Varemerketidende nr. 14/05 ble int.reg.nr. 
0803308 (200306156) feilaktig kunngjort slettet. 
Registreringen er fortsatt gjeldende. 
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