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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.: 226612 
(151) Reg.dato.: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200310208 
(220) Inndato: 2003.11.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUEWATER 

(730) Innehaver: 
 Bluewater Insurance ASA , 0115 Oslo, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; finansieringsevaluering; 
finansinformasjon; konsulentbistand i skattespørsmål; 
rådgivning i forsikringsspørsmål. 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226613 
(151) Reg.dato.: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200311829 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRITCHITTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRITCHITTS 

(730) Innehaver: 
 L E Pritchitt & Co Ltd , Comelle House, Elmfield Road, 

BR11LT BROMLEY, KENT, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte  frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og  melkeprodukter; spiselige 
oljer og fett; melk og fløte; meieriprodukter;  preparater for å 
lage milkshake; preparater for å lage melk og fløte, syntetisk 
fløte; bleke- og skummemiddel; produkter laget av alle 
forannevnte varer;  preparater for å lage desserter; pynt for 
desserter; cappuccinopynt;  ostekakeblandinger; melkbaserte 
drikker og preprarater for å lage melkbaserte  drikker; 
sylteagurk; syltetøy; smør, ost, supper; konserverte, tørrede, 
kokte og frosne frukter og grønnsaker; marmelader; geleer; 
pateer og pasta. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og  næringsmidler av korn, brød, bakverk 
og konditorvarer; spiseis; honning,  sirup; gjær, bakepulver; 
salt, sennep; eddik, sauser, krydder; is; preparater  bestående 
av glykose sirup og vegetabilsk fett, glykosesirup som  
hovedbestanddelfor bruk som erstatning for melk og krem; 
kjeks; krumkaker og kjegler for iskrem; småkaker med 
sjokoladebiter, kjeksmasse; iskrem og  preparater for å lage 
iskrem; smaksforsterkere, stabilisatorer for iskrem;  kombinerte 
emulgatorer og stabilisatorer for bruk i iskremproduksjon;  
sjokolade og sjokoladeprodukter; ketchup, sauser; majones og 
salatdressinger; cappuccinopynt; ostekakeblandinger; 
smakstilsetninger for kaffedrikker. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker;  fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker; saft for milkshaker. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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 (111) Reg.nr.: 226616 
(151) Reg.dato.: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200311834 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 C OPTIKK 

(730) Innehaver: 
 C-Optikk AS , Postboks 399, 3604 KONGSBERG, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optiske apparater, instrumenter og artikler; briller og 

brilleetuier samt dertilhørende deler og utstyr. 
40 Polering og sliping av optiske glass. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226617 
(151) Reg.dato.: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200312088 
(220) Inndato: 2003.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUS STOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUS STOP 

(730) Innehaver: 
 Trude Kleven, Veldreveien 1 C, 2380 Brumunddal, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfymevarer, kosmetikk. 

14 Smykker, edle stener, ur. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226618 
(151) Reg.dato.: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Søknadsnr.: 200402236 
(220) Inndato: 2004.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DeWALT 

(730) Innehaver: 
 The Black & Decker Corp , 1207 Drummond Plaza, DE19711 

NEWARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

sliping; sandpapir; slipeark, slipeskiver, slipeputer, slipepapir, 
slipeduker; poleringskluter, høyglanspoleringskluter; 
rensekluter; stålull. 
6 Jernvarer; isenkram av metall; skruer, bolter, 
muttere, nagler; spikre, stifter, småspikre; ankre, murankre, 
ankerplater; kroker, maljer, ringer; benker; klemmer, 
benkeskrustikker, metallklemmer; trapper, stiger, trappestiger; 
låser, hengelåser; trinser; stillaser; esker, syskrin, 
verktøykasser, beholdere, alle ovennevnte varer av metall. 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); maskinkoblinger og overføringskomponenter 
(unntatt for landkjøretøyer); kraftdrevne verktøy og tilbehør for 
kraftdrevne verktøy; bor; elektriske bor, pneumatiske bor, 
roterende bor, slagbormaskiner, kompressordriller, driv til bor, 
vinkelboremaskiner, boremaskiner, gjengemaskiner, 
hammere, elektropneumatiske hammere, pneumatiske 
hammere, roterende hammere, demoleringshammere; 
sandblåsere; elektriske sandblåsere, pneumatiske 
sandblåsere, random orbitslipemaskiner, orbitslipemaskiner, 
pussemaskiner med slipeskiver, båndslipemaskiner, 
poleringsmaskiner; sager, elektriske sager, pneumatiske 
sager, sirkelsager, løvsager, oscillerende sager, motorsager, 
kappesager, gjærsager, flip-oversager, bordsager, radial-arm 
sager, båndsager, kontursager, trimsager; slipemaskiner, 
elektriske slipemaskiner, pneumatiske slipemaskiner, 
benkslipere, vinkelslipere, rettslipere, diskslipere; grunnhøvler; 
grovhøvler; høvelmaskiner; skrutrekkere, elektriske 
skrutrekkere; heftemaskiner, stiftemaskiner, spikermaskiner; 
skjæremaskiner, elektriske skjæremaskiner, klippemaskiner, 
avbitere; tykkelseshøvler; blandemaskiner, visper; 
malermaskiner; rengjøringsmaskiner, malings- og 
vendemaskiner; elektriske kniver, knivslipemaskiner; 
limpistoler, varmluftpistoler; alle kraftdrevne eller elektrisk 
drevne bærbart og stasjonært verktøy; utstyr, deler og tilbehør 
for forannevnte varer inkludert borehoder, borefester; 
senkebor; borechucks, borechucknøkler, ringer; styreenheter 
til vinkelbor; spisshammere, spissmeiselhammere; borehoder; 
sagblader, blader til sirkelsager; blader til løvsager, 
oscillerende sagblader, hullsager; kjeder for motorsager, 
slipemaskiner til kjeder; skjæreblader, slipeskiver, pusseskiver; 
poleringsskriver, slipehjul, slipesteiner; filer, rivjern; blader for 
høvelmaskiner; skrutrekkerstykker; grunnhøvelstykker; 
slipekuttestener, slipestener, våtslipestener; slipepapir, 
slipeskiver, slipebånd, sandblåsepapir; støvposer for 
sandblåsere; børster, stålbørster; vispekurver, blandekurver; 
stifter, ledespor og spener for kraftdrevet verktøy, ledespor og 
sperrer for blad- og knivslipemaskiner; stativ for bor; pumper, 
alle til bruk ved kraftdrevet verktøy; svalehalesager, skjejigger; 
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sagbenker, sagbord; styringer og sperrer for kraftdrevet 
verktøy, ledespor og sperrer for blad- og knivslipemaskiner; 
esker og bokser til bruk ved kraftdrevet verktøy og esker og 
bokser for tilbehør til kraftdrevet verktøy; deler og tilbehør for 
alle forannevnte varer. Maskiner for trearbeid; maskiner og 
verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt 
drevne); rugemaskiner; elektrisk drevet verktøy; slipemaksiner 
for skjær og kniver; børster, meisler, kjokser, borekroner, 
borehoder, pumper, slipesteiner, sagblader, kuttere, føringer, 
rør for støvuttrekk, jigger med svalehale og tappforbindelser, 
slipeskiver og slipebånd, sagbenker og -bord, alle forannevnte 
varer som maskindeler; rengjøringsmaskiner; maskinklippere; 
boremaskiner, elektriske driller; mekanisk betjent elektrisk 
håndverktøy, sager (maskiner), høvelmaskiner, avrettere, 
driller, skrutrekkere, elektriske hefte- og stiftemaskiner, 
spikerpistoler, pneumatiske hammere, vinkelslipere, ark-, 
bånd- og plateslipemaskiner; elektriske kniver; 
støvutblåsingsmaskiner og maskiner for støvuttrekking; 
malemaskiner; elektriske skjær; maskiner for saging, sliping, 
avretting, fresing og dreiing. 
8 Håndverktøy og tilbehør til håndverktøy; 
håndredskaper; borehoder, hammerhoder, borefester; 
senkebor; borechucks, borechucknøkler, ringer; styreenheter 
til vinkelbor; meisler, hammermeisler; blader; sagblader; 
sirkelsagblader, løvsagblader, oscillerende sagblader; 
hullsager; kjeder for motorsager, slipemaskiner til kjeder; 
skjæreblader, slipeskiver, pusseskiver, poleringsskriver, 
slipehjul, slipesteiner; filer, rivjern; blader for høvelmaskiner; 
skrutrekkere, skrutrekkerstykker; grunnhøvelstykker; 
slipepapir, slipeskiver, slipebånd, sandblåsepapir, børster, 
stålbørster; vispekurver, blandekurver; stativ for bor; 
svalehalesager, skjejigger; sagbenker, sagbord; klemmer, 
skruer, alle til bruk med håndverktøy eller alle som 
håndverktøy; verktøyhylser; verktøybelter, -remmer og 
verktøyhylstere, belteholdere; redskaper (manuelt drevne), 
(deler og tilbehør til alle forannevnte varer; skrutvinger og 
skrustikker). 
9 Elektriske apparater og instrumenter og apparater 
og instrumenter til måling; elektriske og optiske 
styreinnretninger og avstandsmålteinnretninger til bruk med 
kraftdrevne verktøy; veieapparater; trebente stativer; blåse- og 
vakumsugemaskiner forhovedsakelig av plast for skruer og 
beslag, forankringer, muranker, ankerplater; sagbukker og 
understell; møbler, bord og stoler, skruestikkbenker (ikke av 
metall) verktøyskruestikker; taburetter, bokser, verktøybokser 
og -kasser, beholdere.utblåsing av støv, støv uttrekkingsrør; 
kikkerter; kameraer; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, 
brilleglass, beskyttelsesbriller, øyenskjermer; 
forstørrelsesglass; apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere; radioer; 
høyttalere, megafoner; batterier, batterienheter, 
kraftforsyningsenheter, batteriladere, omformere; elektriske 
kabler; voltmetre; ammetre; brannslukningsapparater, 
røykvarslere; alarmer; tommestokker, målere, målebånd; 
gradmålere; alkoholmålere, digitale alkoholmålere; klær for 
beskyttelse mot ulykker og skader, beskyttelseshansker, 
beskyttelsesforklær; personlig beskyttelsesutstyr, 
ansiktsmasker, ansiktsvern, støvbriller, hodebeskyttelse; 
beskyttelsesskjermer og -briller; støvsugere og elektriske 
støvfjerningsapparater; elektriske og optiske ledere, 
avstandsmålere for bruk sammen med maskinverktøy; albue- 
og knebeskyttere til bruk ved sykling, sykkelhjelmer; utstyr, 
deler og tilbehør for forannevnte varer; computer musematter. 
11 Apparater for belysning; elektrisk lys, elektriske 
lykter, elektriske lamper, elektriske lanterner; buelamper; 
sykkellys og sykkelreflektorer/refleks; sykler, lappesaker til 
sykkeldekk solgt som et sett, sykkelpumper, sykkelklokker, 
flaskeholdere til sykler, sykkelstativer. 
14 Juvelervarer; urmakerinstrumenter, kronometriske 
instrumenter; armbåndur, klokker, alarmklokker; nøkkelringer. 
16 Trykksaker; trykte publikasjoner; periodiske 
publikasjoner, bøker, hefter; nyhetsbrev, aviser, flygeblader; 
instruksjonshåndbøker, trykte bruksanvisninger, brosjyrer, 

håndbøker; instruksjons- og undervisningsmateriell; trykte 
lærebøker; fotografier; postere; skrivesaker og papirvarer, 
papirark, papirlapper og -etiketter; klebemidler for skrivesaker 
og papirvarer eller for husholdningsbruk; malerpensler; 
penner, blyanter; blyantviskelær; kalendere, plastemballasje. 
18 Verktøybager, verktøyvesker av lær (tomme) og 
verktøybærere, -bæreinnretninger, beltevesker; bager 
(sykkelvesker); lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og 
reisevesker; paraplyer, parasoller; verktøyposer av lær, 
belteposer av lær, lærbelter og verktøyholdere. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). 
20 Benker, arbeidsbenker, benkefester; stiger og 
trappestiger; seter, krakker; kasser, arbeidskasser, 
verktøykasser, beholdere; beslag og festeinnretninger; nagler, 
skruer, alle laget helt eller hovedsakelig av plast; 
forankringsinnretninger laget helt eller hovedsakelig av plast 
for skruer og beslag, forankringer, muranker, ankerplater; 
sagbukker og understell; møbler, bord og stoler, 
skrustikkbenker(ikke av metall) verktøyskruestikker; taburetter, 
bokser, verktøybokser og -kasser; beholdere. 
21 Vannflasker til sykler. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; vannavstøtende klær, 
overaller; belter (bekledning); skjorter, t-skjorter; luer og hatter; 
jakker, kåper og frakker; gensere, kofter og jumpere, vanntette 
klær, kjeledresser; frakker; treningsgensere, forklær; 
badekåper; hansker; hjelmer, luer, hatter; sko, støvler; 
verktøyhylstere, beltehylstere, belter. 
28 Spillkort. 
35 Informasjonstjenester relatert til verktøy, kraftdrevne 
verktøy, eller for reservedeler til verktøy og kraftdrevne 
verktøy, eller til bruk av verktøy, kraftdrevne verktøy, eller 
reservedeler til verktøy og kraftdrevne verktøy, eller relatert til 
vedlikehold og reparasjon av verktøy, kraftdrevne verktøy, eller 
reservedeler til verktøy og kraftdrevne verktøy. 
37 Utleie, forsyning, vedlikehold og reparasjon av 
maskineri, verktøy, og reservedeler for verktøy og kraftdrevne 
verktøy, verktøyreparasjoner, verktøyoverhaling, rengjøring av 
verktøy, justering av verktøy; reparasjon, overhaling, 
rengjøring og justering av reservedeler til verktøy og 
kraftdrevne verktøy; maskineriinstallasjoner; rådgivning eller 
informasjon relatert til reparasjon, vedlikehold, konstruksjon, 
snekring og tømring, herunder ytet online fra en computer 
database eller Internett. 
42 Skaffe til veie et websted på Internett for å 
tilveiebringe informasjon, instruksjon, rådgivning og 
konsultasjon relatert til reparasjon, 
vedlikehold, konstruksjoner, snekring og tømring. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 



 registrerte varemerker 2005.05.23 - 21/05

 

6 
 

(111) Reg.nr.: 226619 
(151) Reg.dato.: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Søknadsnr.: 200402238 
(220) Inndato: 2004.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DeWALT 

(730) Innehaver: 
 The Black & Decker Corp , 1207 Drummond Plaza, DE19711 

NEWARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

sliping; sandpapir; slipeark, slipeskiver, slipeputer, slipepapir, 
slipeduker; poleringskluter, høyglanspoleringskluter; 
rensekluter; stålull. 
6 Jernvarer; isenkram av metall; skruer, bolter, 
muttere, nagler; spikre, stifter, småspikre; ankre, murankre, 
ankerplater; kroker, maljer, ringer; benker; klemmer, 
benkeskrustikker, metallklemmer; trapper, stiger, trappestiger; 
låser, hengelåser; trinser; stillaser; esker, syskrin, 
verktøykasser, beholdere, alle ovennevnte varer av metall. 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); maskinkoblinger og overføringskomponenter 
(unntatt for landkjøretøyer); kraftdrevne verktøy og tilbehør for 
kraftdrevne verktøy; bor; elektriske bor, pneumatiske bor, 
roterende bor, slagbormaskiner, kompressordriller, driv til bor, 
vinkelboremaskiner, boremaskiner, gjengemaskiner, 
hammere, elektropneumatiske hammere, pneumatiske 
hammere, roterende hammere, demoleringshammere; 
sandblåsere; elektriske sandblåsere, pneumatiske 
sandblåsere, random orbitslipemaskiner, orbitslipemaskiner, 
pussemaskiner med slipeskiver, båndslipemaskiner, 
poleringsmaskiner; sager, elektriske sager, pneumatiske 
sager, sirkelsager, løvsager, oscillerende sager, motorsager, 
kappesager, gjærsager, flip-oversager, bordsager, radial-arm 
sager, båndsager, kontursager, trimsager; slipemaskiner, 
elektriske slipemaskiner, pneumatiske slipemaskiner, 
benkslipere, vinkelslipere, rettslipere, diskslipere; grunnhøvler; 
grovhøvler; høvelmaskiner; skrutrekkere, elektriske 
skrutrekkere; heftemaskiner, stiftemaskiner, spikermaskiner; 
skjæremaskiner, elektriske skjæremaskiner, klippemaskiner, 
avbitere; tykkelseshøvler; blandemaskiner, visper; 
malermaskiner; rengjøringsmaskiner, malings- og 
vendemaskiner; elektriske kniver, knivslipemaskiner; 
limpistoler, varmluftpistoler; alle kraftdrevne eller elektrisk 
drevne bærbart og stasjonært verktøy; utstyr, deler og tilbehør 
for forannevnte varer inkludert borehoder, borefester; 
senkebor; borechucks, borechucknøkler, ringer; styreenheter 
til vinkelbor; spisshammere, spissmeiselhammere; borehoder; 
sagblader, blader til sirkelsager; blader til løvsager, 
oscillerende sagblader, hullsager; kjeder for motorsager, 
slipemaskiner til kjeder; skjæreblader, slipeskiver, pusseskiver; 
poleringsskriver, slipehjul, slipesteiner; filer, rivjern; blader for 
høvelmaskiner; skrutrekkerstykker; grunnhøvelstykker; 
slipekuttestener, slipestener, våtslipestener; slipepapir, 
slipeskiver, slipebånd, sandblåsepapir; støvposer for 
sandblåsere; børster, stålbørster; vispekurver, blandekurver; 
stifter, ledespor og spener for kraftdrevet verktøy, ledespor og 
sperrer for blad- og knivslipemaskiner; stativ for bor; pumper, 
alle til bruk ved kraftdrevet verktøy; svalehalesager, skjejigger; 

sagbenker, sagbord; styringer og sperrer for kraftdrevet 
verktøy, ledespor og sperrer for blad- og knivslipemaskiner; 
esker og bokser til bruk ved kraftdrevet verktøy og esker og 
bokser for tilbehør til kraftdrevet verktøy; deler og tilbehør for 
alle forannevnte varer. Maskiner for trearbeid; maskiner og 
verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt 
drevne); rugemaskiner; elektrisk drevet verktøy; slipemaksiner 
for skjær og kniver; børster, meisler, kjokser, borekroner, 
borehoder, pumper, slipesteiner, sagblader, kuttere, føringer, 
rør for støvuttrekk, jigger med svalehale og tappforbindelser, 
slipeskiver og slipebånd, sagbenker og -bord, alle forannevnte 
varer som maskindeler; rengjøringsmaskiner; maskinklippere; 
boremaskiner, elektriske driller; mekanisk betjent elektrisk 
håndverktøy, sager (maskiner), høvelmaskiner, avrettere, 
driller, skrutrekkere, elektriske hefte- og stiftemaskiner, 
spikerpistoler, pneumatiske hammere, vinkelslipere, ark-, 
bånd- og plateslipemaskiner; elektriske kniver; 
støvutblåsingsmaskiner og maskiner for støvuttrekking; 
malemaskiner; elektriske skjær; maskiner for saging, sliping, 
avretting, fresing og dreiing. 
8 Håndverktøy og tilbehør til håndverktøy; 
håndredskaper; borehoder, hammerhoder, borefester; 
senkebor; borechucks, borechucknøkler, ringer; styreenheter 
til vinkelbor; meisler, hammermeisler; blader; sagblader; 
sirkelsagblader, løvsagblader, oscillerende sagblader; 
hullsager; kjeder for motorsager, slipemaskiner til kjeder; 
skjæreblader, slipeskiver, pusseskiver, poleringsskriver, 
slipehjul, slipesteiner; filer, rivjern; blader for høvelmaskiner; 
skrutrekkere, skrutrekkerstykker; grunnhøvelstykker; 
slipepapir, slipeskiver, slipebånd, sandblåsepapir, børster, 
stålbørster; vispekurver, blandekurver; stativ for bor; 
svalehalesager, skjejigger; sagbenker, sagbord; klemmer, 
skruer, alle til bruk med håndverktøy eller alle som 
håndverktøy; verktøyhylser; verktøybelter, -remmer og 
verktøyhylstere, belteholdere; redskaper (manuelt drevne), 
(deler og tilbehør til alle forannevnte varer; skrutvinger og 
skrustikker). 
9 Elektriske apparater og instrumenter og apparater 
og instrumenter til måling; elektriske og optiske 
styreinnretninger og avstandsmålteinnretninger til bruk med 
kraftdrevne verktøy; veieapparater; trebente stativer; blåse- og 
vakumsugemaskiner forhovedsakelig av plast for skruer og 
beslag, forankringer, muranker, ankerplater; sagbukker og 
understell; møbler, bord og stoler, skruestikkbenker (ikke av 
metall) verktøyskruestikker; taburetter, bokser, verktøybokser 
og -kasser, beholdere.utblåsing av støv, støv uttrekkingsrør; 
kikkerter; kameraer; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, 
brilleglass, beskyttelsesbriller, øyenskjermer; 
forstørrelsesglass; apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere; radioer; 
høyttalere, megafoner; batterier, batterienheter, 
kraftforsyningsenheter, batteriladere, omformere; elektriske 
kabler; voltmetre; ammetre; brannslukningsapparater, 
røykvarslere; alarmer; tommestokker, målere, målebånd; 
gradmålere; alkoholmålere, digitale alkoholmålere; klær for 
beskyttelse mot ulykker og skader, beskyttelseshansker, 
beskyttelsesforklær; personlig beskyttelsesutstyr, 
ansiktsmasker, ansiktsvern, støvbriller, hodebeskyttelse; 
beskyttelsesskjermer og -briller; støvsugere og elektriske 
støvfjerningsapparater; elektriske og optiske ledere, 
avstandsmålere for bruk sammen med maskinverktøy; albue- 
og knebeskyttere til bruk ved sykling, sykkelhjelmer; utstyr, 
deler og tilbehør for forannevnte varer; computer musematter.  
11 Apparater for belysning; elektrisk lys, elektriske 
lykter, elektriske lamper, elektriske lanterner; buelamper; 
sykkellys og sykkelreflektorer/refleks; sykler, lappesaker til 
sykkeldekk solgt som et sett, sykkelpumper, sykkelklokker, 
flaskeholdere til sykler, sykkelstativer.  
14 Juvelervarer; urmakerinstrumenter, kronometriske 
instrumenter; armbåndur, klokker, alarmklokker; nøkkelringer. 
16 Trykksaker; trykte publikasjoner; periodiske 
publikasjoner, bøker, hefter; nyhetsbrev, aviser, flygeblader; 
instruksjonshåndbøker, trykte bruksanvisninger, brosjyrer, 
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håndbøker; instruksjons- og undervisningsmateriell; trykte 
lærebøker; fotografier; postere; skrivesaker og papirvarer, 
papirark, papirlapper og -etiketter; klebemidler for skrivesaker 
og papirvarer eller for husholdningsbruk; malerpensler; 
penner, blyanter; blyantviskelær; kalendere; plastemballasje. 
18 Verktøybager, verktøyvesker av lær (tomme) og 
verktøybærere, -bæreinnretninger, beltevesker; bager 
(sykkelvesker); lær og lærimitasjoner samt varerer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og 
reisevesker; paraplyer, parasoller; verktøyposer av lær, 
belteposer av lær, lærbelter og verktøyholdere.  
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall).  
20 Benker, arbeidsbenker, benkefester; stiger og 
trappestiger; seter, krakker; kasser, arbeidskasser, 
verktøykasser, beholdere; beslag og festeinnretninger; nagler, 
skruer, alle laget helt eller hovedsakelig av plast; 
forankringsinnretninger laget helt eller hovedsakelig av plast 
for skruer og beslag, forankringer, muranker, amkerplater; 
sagbukker og understell; møbler, bord og stoler, 
skrustikkbenker(ikke av metall) verktøyskruestikker; taburetter, 
bokser, verktøybokser og -kasser; beholdere. 
21 Vannflasker til sykler. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; vannavstøtende klær, 
overaller; belter (bekledning); skjorter, t-skjorter; luer og hatter; 
jakker, kåper og frakker; gensere, kofter og jumpere, vanntette 
klær, kjeledresser; frakker; treningsgensere, forklær; 
badekåper; hansker; hjelmer, luer, hatter; sko, støvler; 
verktøyhylstere, beltehylstere, belter. 
28 Spillkort. 
35 Informasjonstjenester relatert til verktøy, kraftdrevne 
verktøy, eller for reservedeler til verktøy og kraftdrevne 
verktøy, eller til bruk av verktøy, kraftdrevne verktøy, eller 
reservedeler til verktøy og kraftdrevne verktøy, eller relatert til 
vedlikehold og reparasjon av verktøy, kraftdrevne verktøy, eller 
reservedeler til verktøy og kraftdrevne verktøy. 
37 Utleie, forsyning, vedlikehold og reparasjon av 
maskineri, verktøy, og reservedeler for verktøy og kraftdrevne 
verktøy, verktøyreparasjoner, verktøyoverhaling, rengjøring av 
verktøy, justering av verktøy; reparasjon, overhaling, 
rengjøring og justering av reservedeler til verktøy og 
kraftdrevne verktøy; maskineriinstallasjoner; rådgivning eller 
informasjon relatert til reparasjon, vedlikehold, konstruksjon, 
snekring og tømring, herunder ytet online fra en computer 
database eller internett. 
42 Skaffe til veie et websted på Internett for å 
tilveiebringe informasjon, instruksjon, rådgivning og 
konsultasjon relatert til reparasjon, vedlikehold, konstruksjoner, 
snekring og tømring. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226620 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200400284 
(220) Inndato: 2004.01.12 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.11 US 76528887 
(540) Gjengivelse av merket: 

SERIES NS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SERIES NS 

(730) Innehaver: 
 Varco I/P Inc , P O Box 808, TX77042 HOUSTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og maskindeler, nemlig utstyr for bruk 
sammen med utblåsningssikringer og for gjenging og strekking 
av borerør. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226621 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200400536 
(220) Inndato: 2004.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NARRY'S 

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

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

 Advokatfirmaet Vogt & Wiig , Postboks 21 Posthuset, 0051 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 

trykksaker; fotografier, papirvarer; plastemballasje; trykktyper 
og klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
40 Bearbeiding av stoffer, tekstiler, klær, fottøy, 
hodeplagg, skreddertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226622 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200400728 
(220) Inndato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.14 SE 2003/04593 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAYODERM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAYODERM 

(730) Innehaver: 
 Bayer AB , Box 5237, 40224 GØTEBORG, SE 

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

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster, 
forbindingsstoffer; tannfyllingsmaterialer, dentale 
avtrykksmasser; desinfeksjonsmidler; preparater for utryddelse 
av skadedyr, -insekter og utøy; midler for bekjempelse av sopp 
og mugg (fungicider), vekstbekjempningsmidler (herbicider). 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226623 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200401518 
(220) Inndato: 2004.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RÅDASAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RÅDASAND 

(730) Innehaver: 
 Rådasand AB , Rullagergatan 9, 41526 GØTEBORG, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Støpesand 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall);sand (unntatt 
støpesand) 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226624 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200401852 
(220) Inndato: 2004.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIMENSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIMENSION 

(730) Innehaver: 
 Dade Behring Inc , P.O. Box 778, IL60015-0778 DEERFIELD, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Diagnostiske reagenser for klinisk bruk eller 
laboratoriebruk. 
10 Medisinske diagnostikkapparater og tilbehør dertil, 
alle for klinisk eller medisinsk laboratoriebruk. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226625 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200402142 
(220) Inndato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOPOWER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOPOWER 

(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), oljeplattformeer 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 
databærer; 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  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226626 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200402949 
(220) Inndato: 2004.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AT&T The world's networking company 

(730) Innehaver: 
 AT&T Corp , 32 Avenue of the Americas, NY10013 NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telekommunikasjonsprodukter, nemlig telefoner; 

telefonsystemer, bestående av et håndsett og en konsollenhet 
med konsollfasiliteter-nemlig, standardtelefonfunksjoner, 
enkeltknappsbetjening, overvåking av samtaleprogresjon, 
gruppelytting, klokke/kalender og alarm, elektronisk display og 
moduler for andre funksjoner - nemlig automatringing, 
samtalerestriksjon, gjentatt oppringing av lagrede meldinger, 
og standard oppringninger, også kjent som telesystemer; 
trådløse telefoner; betjeningsfri telefoner, også kjent som 
"handsfree" apparater; telefonapparater for automatisk 
oppringning; mobilt telekommunikasjonsutstyr omfattende en 
overordnet telefonenhet, en sender/mottager og en antenne; 
mobiltelefoner og komponentdeler for slike; 
batterikraftforsynsingsanlegg for bruk til å møte og håndtere 
energiforsyningskrav innenfor telekommunikasjonsindustrien; 
klokkeradiotelefoner; datamaskiner; lysbølgedatalinker, nemlig 
sendere og mottagere; modemer; telefon 
installasjonsapparater - nemlig telefonmontasjer, 
tilpasningsenheter for dobbel utgang, telefonutgangskontakter, 
modulpluggkontakter, omvandlere for trådkopling og 
innplugging; interaktive fjernsynsenheter for innhenting av 
informasjon fra databaser; omkoblingsutstyr for 
telekommunikasjon, elektroniske svitsjer; elektroniske 
berøringssvitsjer; periferutstyr for datamaskiner; facsimile 
maskiner; maskinprogrammer for å styre og håndtere 
telekommunikasjonsnett; utstyr for tale- og datatransmisjon, 
overføring og mottaking - nemlig blanke 
telefonkommunikasjonsbærere for opptak av data, 
fjernterminaler og terminaler for sentrale kontorer og stasjoner, 
kanalbanker, apparater for elektronisk innplugging og 
hardforsterkning; nettmultiplexere; multiplexere og 
konsentrasjonsenheter for datakommunikasjon; videotex-
terminaler; og elektriske nød anropsenheter;  
telefonsvaremaskiner; videofoner; anropsapparater, herunder 
personsøkere; fiberoptisk kabel; kopperkabel og 
kopperledning; fiberoptiske kontakter; integrerte kretser; 
mikroprosessorer; mikroprosessorbaserte 
kommunikasjonsenheter, nemlig skrivepenner og brett for å 
muliggjøre at enkeltpersoner kan kommunisere via 
trådkoplede eller trådløse telekommunikasjonsnett; 
videofjernkonferanseprodukter, nemlig svitsjer og modemer, 
høytalere og video display skjermer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig lokal, 
fjernavstands og internasjonal fjerntransmisjon av tale, data, 
tekst og videobilder via telefon, telegrafi, kabel, fascimile og 
satellittoverføring; tilveiebringelse av 
rammevidereføringskopling som en tjeneste for dataoverføring, 
virtuell tjeneste for nettkommunikasjon; elektronisk post og 
talepost og meldingstjenester; overføringstjenester via 

datamaskin, for elektroniske data, bilder og meldinger; 
fjernkonferansetjenester for audio og video; 
privatlinjeoverføring av tale, tekst, facsimile, video og data som 
tjenester; telekommunikasjonstjenester av typen integrerte 
tjenester for digitalnett (ISDN); fjernsynsoverføringstjenester; 
kommunikasjonstjenester for telefonnummerserien 800 og 
900; tjenester for asynkron overføringsmodus (ATM); 
telekommunikasjonstjenester, nemlig stedsavhengig personlig 
kommunikasjonstjeneste innbefattet tjeneste for mobilenheter, 
tale, data og fascimile; etablering av 
telekommunikasjonsforbindelser overfor verdensomspennende 
datamaskinnett og andre maskinnett; etablering av en 
nettjeneste for telekommunikasjonsbasisdekning ("backbone") 
overfor andre for å la dem få mulighet å vise innhold i et 
verdensomspennende datamaskinnett, og andre 
datamaskinnett, og på oppslagstavler og hjemmesider; 
transmisjonstjeneste for kabelfjernsyn; telefonitjenester for 
internet. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226627 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403012 
(220) Inndato: 2004.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENTRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENTRY 

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

(740) Fullmektig: 
 Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill, elektroniske spill. 
38 Tele, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; 
data assistert overføring av beskjeder, lyd, data og bilder; 
elektroniske postoverføring; elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste); informasjon om 
telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; 
mobiltelefontjenester, telefonsentraltjenester, telefontjenester, 
telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; utleie av telefoner, mobiltelefoner og 
telekommunikasjonsutstyr. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
nyhetreportasjetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226628 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403062 
(220) Inndato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORGENA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORGENA 

(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; 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  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226629 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403063 
(220) Inndato: 2004.03.25 
(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: 
 Tekno Inform AS , Postboks 64 Slemdal, 0783 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand vedrørende drift, ledelse og administrasjon 

av bedrifter. 
39 Transport av varer og personer, lagring av varer og 
bistand hertil. 
42 Vurdering og teknologiske utredinger, utvikling av 
dataprogrammer, analyser og tilhørende oppgaver,juridiske 
utredninger. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226630 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403064 
(220) Inndato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Færingen 

(730) Innehaver: 
 Bogestilla AS , Omagata 46, 6516 KRISTIANSUND N, NO 

(740) Fullmektig: 
 Tron Kjønnø, Omagata 46, 6516 KRISTIANSUND N, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fisk, marine arter herunder skjell, skalldyr og 

pigghuder 
31 Levende dyr, herunder skjell, skalldyr og pigghuder 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226631 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403543 
(220) Inndato: 2004.04.02 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.07 FR 003547676 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIO GOURMET 

(730) Innehaver: 
 Laita , 60, avenue du Baron Lacrosse, Zone Industrielle de 

Kergaradec, 29806 GOUESNOU, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Melkeprodukter, spesielt smør og ost. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226632 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403546 
(220) Inndato: 2004.04.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPPSKRIFTER for WOK og PANNE 

(730) Innehaver: 
 International Masters Publishers BV , Postbus 85256, 

NL3508AG UTRECHT, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; 

fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); trykktyper, klisjeer, periodiske tidsskrifter; 
samleprodukter i form av kort, blader eller skrifter; 
oppbevaringsbeholdere og-permer for samleprodukter i form 
av kort, blad eller skrifter; register/arkiv for kort, blad eller 
skrifter; nyhetsbrev. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet sportslige og kulturelle aktiviteter; 
kulturvirksomhet som inngår i klassen; utgivelse av bøker og 
tidsskrifter; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter 
online; frembringelse av elektroniske publikasjoner online (ikke 
nedlastbare). 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226633 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403549 
(220) Inndato: 2004.04.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JOYRIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JOYRIDE 

(730) Innehaver: 
 LL Trot AB , Banmästarvägen 2, 16343 SPÅNGÅ, SE 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sulkyer for hestesport. 

18 Lær og lærimitasjoner, dyrehuder og pelsskinn; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; pisker, seletøy og salmakervarer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226634 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403628 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPERMAG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPERMAG 

(730) Innehaver: 
 SMA Magnesium AS , Hydro Porsgrunn Industripark, 3908 

PORSGRUNN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter 
(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226635 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403630 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet 2004.01.12 US 76/569279 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Speaking Roses 

(730) Innehaver: 
 Speaking Roses International Inc , 545 West 500 South, 

UT84010 BOUNTIFUL, US 
(740) Fullmektig: 

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

 31 Snittede blomster. 
40 Trykking av beskjeder på snittede blomster. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226636 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403631 
(220) Inndato: 2004.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lima 

(730) Innehaver: 
 Cato Bryn, Ullernkammen 3, 0380 OSLO, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Ovner; griller. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226637 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403632 
(220) Inndato: 2004.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALCLIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALCLIC 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA , Case postale 353, 1800 

VEVEY, CH 
(740) Fullmektig: 

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

 30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte preparater og 
drikker; is-kaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av 
kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på 
kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter og te-baserte 
preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og drikker; 
kakao og kakaobaserte preparater og drikker, sjokolade, 
sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker; 
konfekt og konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, 
tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, 
gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; 
karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, 
frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, 
frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller 
vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller 
frosne kaker og/eller softis og/eller frosne desserter og/eller 
frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; 
frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, 
ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, 
pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller 
frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; 
smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare 
preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; 
aromatiserende- eller krydderprodukter for mat, spiselige 
krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226638 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403664 
(220) Inndato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Bodegas Y Bebidas SA , Paseo del Urumea 21, 20014 SAN 

SEBASTIAN, ES 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Viner, sprit (drikkevarer), likører, brennevin, 
cocktails; alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226639 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403665 
(220) Inndato: 2004.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SELMER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SELMER 

(730) Innehaver: 
 Skanska Norge AS , Postboks 1175 Sentrum, 0107 OSLO, NO

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; 
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og 
-tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander 
av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskåp og - skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i ande klasser); malmer. 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av 
drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper 
(andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt 
varer laget av disse materialer; ekstrudert plast som 
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, 
bøyelige rør.  
19 Bygningsmaterialer; stive rør for i bygnings- og 
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable 
hus; monumenter. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; gårdsdrift og drift av fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226640 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403666 
(220) Inndato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILGARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILGARD 

(730) Innehaver: 
 Merck & Co Inc , P.O. Box 100, NJ088890100 WHITEHOUSE 

STATION, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226641 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403667 
(220) Inndato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZOSTAVAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZOSTAVAX 

(730) Innehaver: 
 Merck & Co Inc , P.O. Box 100, NJ088890100 WHITEHOUSE 

STATION, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 226642 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403670 
(220) Inndato: 2004.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUMELOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUMELOCK 

(730) Innehaver: 
 Stryker Trauma SA , Bohnackerweg 1, 2545 SELZACH, CH 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Ortopediske implantater og ortopediske instrumenter 
for implantater av ortopediske implantasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 226643 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200403675 
(220) Inndato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEER-IT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEER-IT 

(730) Innehaver: 
 Cordis Corp , FL MIAMI LAKES, US 

(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 

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

 10 Medisinske innretninger i form av styrestrenger. 
(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 

  
 
(111) Reg.nr.: 226644 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200404343 
(220) Inndato: 2004.04.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bryro 

(730) Innehaver: 
 MF Gruppa, Skogmo VGS , Kjørbekkdalen 11, 3735 SKIEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Glassfat, glassboller. 
41 Opplæringsvirksomhet på tilrettelagte 
arbeidsoppgaver og arbeidsplasser. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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(111) Reg.nr.: 226645 
(151) Reg.dato.: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200404575 
(220) Inndato: 2004.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIA:PED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIA:PED 

(730) Innehaver: 
 Diaped AS , Gyldenløvesgate 1A, 4611 KRISTIANSAND S, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Undervisningsmateriell for diabetikere og 
helsepersonell. 
41 Undervisningstjenester for diabetikere og 
helsepersonell. 

(450) Kunngjøringsdato  21/05, 2005.05.23 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 226614 
(151) Reg.dato.: 2005.05.12 
(210) Søknadsnr.: 200503739 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

VAH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VAH 

(730) Innehaver: 
 Vestagder Husflid AS , Postboks 142, 4502 MANDAL, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 226615 
(151) Reg.dato.: 2005.05.12 
(210) Søknadsnr.: 200503742 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

KAZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KAZ 

(730) Innehaver: 
 Rohnny Karlsen, R Amundsenvei 7 A, 1654 SELLEBAKK, 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. 
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 (111) Int.reg.nr: 0652983 
(151) Int.reg.dato: 1996.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.03.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200312258 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUE DOG 

(730) Innehaver: 
 PKZ-Burger-Kehl & Co AG, In der Luberzen 19, CH-8902 

Urdorf, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use, soaps, perfumes, essential oils, body and beauty 
care products, hair lotions, dentifrices, shampoos. 
9 Sound and image recording, transmitting and 
reproducing apparatus, magnetic recording media, 
phonograph records, compact disks, audio, film, video and 
music cassettes, vending machines (for example for food 
products, beverages); spectacle frames; data processing 
machines (computers); spectacle cases, cases for sunglasses.
14 Jewellery and bijouterie articles, precious stones; 
watches and clocks, chronometric instruments. 
18 Goods made from leather or imitation leather, 
namely handbags, briefcases, suitcases, waist bags, back 
bags, shopping bags, dog collars and leads; umbrellas, 
parasols, walking sticks, whips. 
21 Travelling sets, electric tooth brushes, toothbrushes; 
artwork of glass, porcelain and stoneware; household and 
kitchen containers; combs, sponges and brushes; coffee 
making machines (non-electric). 
25 Clothing for gymnastics and sports, clothes, 
footwear, headwear, leather belts, sports footwear (boots for 
skiing, snowboarding, ice skates and for hockey, running, 
gymnastics, tennis and squash shoes). 
32 Beers, mineral water, aerated water and other 
alcohol-free beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages. 
34 Tobacco, smokers' articles, matches; cigarette 
lighters made of precious metals; ashtrays. 

35 Advertising, business control, company 
administration, office tasks. 
42 Catering, hotel services (restaurants and restaurant 
chains, bars, discos, night clubs, clubs, hotels, fastfood 
restaurants); writing programs for data processing purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0789342 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200211045 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.07 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.12 DK VA 2002 00592 
(540) Gjengivelse av merket: 

HP STAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HP STAR 

(730) Innehaver: 
 DakoCytomation Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600, 

GLOSTRUP, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry and science, including 

chemical reagents and diagnostic preparations for use in 
research laboratories and for use in industry. 
5 Chemical reagents and diagnostic preparations for 
medical and veterinary purposes. 
44 Services relating to the medical, the health care and 
the veterinary sector, including medical analysis and 
diagnosis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0795790 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200301934 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANTISHOKK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTISHOKK 

(730) Innehaver: 
 Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, 

Klingenbergstrasse 1-3, D-32758 Detmold, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0805040 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200307036 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.15 DE 302 24 194.9/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Merket er i farger 
(571) Beskrivelse av merket:  

 T TIMEZONE 
(730) Innehaver: 

 Wolfgang Edler, Högeringer Strasse 27, D-83071 
Stephanskirchen, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical products, glasses, spectacle cases, 

spectacle frames, sun glasses, sport glasses. 
14 Precious stones, pins, tie pins, cufflinks, buckles 
made of precious metals; brooches, medallions; bracelets; 
clocks, watch bands; watches; pearls; ivory jewellery; flasks 
made of precious metal; things made of gold imitation; purses 
made of precious metal; gold and silver products (except for 
cutlery products, forks and spoons); gold wire, semi-precious 
stones; chains, necklaces; jewellery; earrings; rings; silver 
jewellery. 
16 Tear-off calendars, transfers, pictures files, albums; 
stationeries, note clips, advertising cards, adhesive labels, 
stickers; boxes made of paper, boxes for stationery; beer 
mats, pencils; pencil holders, pencil sharpeners (electric or 
non-electric); paper sheets, pads, pupil's materials, covers, 
index cards; paperweights; letter trays; writing papers; 
brochures; book covers; books, book supports; office 
requisites (except for furniture), paper knifes, punches, files; 
paper clips, comics; printed matters; time schedules; flags, 
pennants, fountain pens, fountain pen clips, pencil boxes, 
handles for pens and pencils, drawing pins, calendars, cards, 
cardboards, packaging materials, catalogues, bookmarks, 
loose-leaf binders; paintboxes, typewriters, musical greeting 
cards, note books, packaging papers; paper; paper napkins, 
paper bags, cardboard, posters, placards and posters made of 
paper and cardboard, place mats made of paper, postcards, 
flyers, rubber gums, passport covers, rulers, boxes made of 
cardboard or paper, signs made of paper and cardboard, 
writing cases, pens, writing sets, writing utensils, exercise 
books; writing materials, desk pads, packaging paper, square 
rulers, drawing pads, magazines, newspapers. 
18 Wallet; briefcase; purses, not made of precious 
metal; document briefcases; suitcases, travelling bags; toiletry 
bags; sports bag; bags with rolls; backpacks; suitcases for 
documents; garment bags for travelling; shopping bags; hides, 
purses, small suitcases; handbags, hip bags; bathing bags; 
camping bags; map bags; vanity cases; imitation of leather; 
umbrellas; parasols; satchels; schoolbags. 
25 Clothing, trousers, skirts, pullovers, bodysuits, 
overalls; garments, shirts, shirt inserts; water-skiing suits; 
women's dresses; ready-to-wear clothing, suits; gabardine 

clothing; pyjamas; leather clothing; bikers' clothing; jersey 
clothing; clothing made of leather imitations; clothing for 
drivers, overcoats, jackets, parkas; coats; rain coats, fur-lined 
coats, dressing gowns; furs; belts, money belts, hip belts; 
gaiters; braces; ties, tie kerchiefs; scarves, breast-pocket 
handkerchiefs, neckerchiefs, sashes; headgear, hoods, caps, 
mitres, peaks, earmuffs; hats, turbans; gloves; mittens; 
bathrobes, bath caps, beachwear, bathing suits, trunks, 
bandanas (cloths for clothing purpose); boots, lace-up boots, 
ankle boots, sandals, beach shoes, slippers, fabric shoes, 
sport shoes, skiing shoes; shoe products; socks, stockings; 
sweatbands, stoles, sweater, tricot clothing, shirts, t-shirts, 
waistcoats; baby clothes, baby napkins made of textile 
material; bath sandals; berets; clothes made of paper; boas; 
underwear, brassieres, slips, corsets, bodices, foundation 
garments, knickers, gymnastics clothes; gymnastics shoes; 
caps; cuffs; petticoats; saris; mantillas; nylons, garter, 
suspender, tights; hosiery, knitwear; leather belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805866 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200307363 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.22 BX 717200 
(540) Gjengivelse av merket: 

YMAGINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YMAGINE 

(730) Innehaver: 
 Corus Staal BV, Wenckebachstraat 1, NL-1951 JZ Velsen-

Noord, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys in the form of 

plates, strips and sheets, rolled or not; common metals and 
their alloys in the form of plates, strips and sheets, rolled or 
not, provided with an organic or metal coating; steel in the form 
of plates, strips and sheets, rolled or not, provided with an 
organic or metal coating or not. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0814053 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200311991 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.23 ES 2.541.453 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Merket er i farger  
(571) Beskrivelse av merket:  

 D'ANGELIS 
(730) Innehaver: 

 Zafrilla SL, Ctra Valencia s/n, 30510 Yecla (Murcia), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations thereof, goods made thereof 
not included in other classes; animal skins and hides; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips 
and saddlery. 
25 Ready-made clothing for women, men and children, 
shoes (excluding orthopaedic shoes). 
35 Advertising; business management; commercial 
administration; office tasks; retailing in stores of clothing, 
shoes, headwear, leather articles, animal skins, trunks, 
handbags, umbrellas, walking sticks, jewellery articles, 
bijouterie, watches, eyewear, computers, scientific, nautical, 
surveying, electric, photographic and optical apparatus and 
instruments, perfumes and of fashion accessories. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814153 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200312012 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.16 CH 515151 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 swiss implant 

(730) Innehaver: 
 Swissimplant AG, Bahnhofstrasse 9, CH-6340 Baar, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical and surgical instruments and apparatus, and 

implants; all the aforesaid goods of Swiss origin. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814822 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200400094 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.03 DE 303 11 572.6/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

TR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TR 

(730) Innehaver: 
 Koenig & Bauer AG, Friedrich-Koenig-Strasse 4, D-97080 

Würzburg, DE 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Web press printing machines. 
9 Electronic devices and instruments, regulating 
devices, control devices, monitoring devices and web tension 
controls for printing presses, graphic arts machinery and print 
converting machinery. 
37 Installation, maintenance and repair services for the 
goods mentioned in classes 7 and 9. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0816959 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200401214 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.11 DK VA 2003 03308 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TURN ON 

(730) Innehaver: 
 Danske Trælast A/S, Postboks 210, 2860, SØBORG, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; parts and accessories for all the 
aforementioned goods (not included in other classes); electric 
lines and wires; electric fittings. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes; parts and accessories for all the 
aforementioned goods (not included in other classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0818373 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200401790 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.11 DE 30340804.9/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

BENZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BENZ 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, 70567, STUTTGART, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs, in particular cassettes, tapes, compact discs, 
videocassettes; data processing equipment and computers; 
software stored on data carriers; sunglasses, spectacles, 
spectacle frames; spectacle cases; compasses; fire-
extinguishing apparatus; ticket dispensers. 
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; accessories for watches, namely cases for 
watches, watch straps of metal, leather or plastic, watch 
chains; cufflinks; key rings of precious and non-precious 
metals. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in this class); towels of paper, napkins of 
paper, packaging container and bags of paper; stationery; 
adhesives for stationery; artist's materials; paint brushes; 
photographs; printed matters; pictures, posters, brochures, 
magazines, writing implements and office articles such as 
ballpoint and fountain pens, pencils and coloured pencils; 
conference cases; note blocks, postcards, calendars, 
telephone and address registers, stickers, transparencies 
(included in this class); paper weight, packaging material made 
of plastic (included in this class). 
18 Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials (included in this class); handbags, briefcases, 
small leather goods, in particular purses, pocket wallets, key 
cases; trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking 
sticks. 
24 Textile towels, textile bath towels, flags (included in 
this class); textile labels. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in this class); model vehicles; playing cards. 
34 Smokers' articles; lighters; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0818688 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200402055 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.06 US 78/283.919 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
YOUR CONFIDENCE IS 

SHOWING 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YOUR CONFIDENCE IS SHOWING 

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

Americas, NY10020-1095, NEW YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Financial and investment advisory services; financial 
and investment information services; consultation, research 
and rating services regarding financial matters; providing and 
updating indexes of securities values; financial investment 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0818738 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200402065 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.15 IT MO2003C000303 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELIOS 

The mark consists in the word ELIOS above which there is a 
winged female body; on the background there is a circular halo 
surrounding a part of the winged female body. 

(730) Innehaver: 
 Elios Ceramica SpA, SS per Vignola, 232 - Castelvetro - Fraz. 

Solignano, 41050, MODENA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Taps, mixer taps, sanitary fittings and apparatus. 
19 Floors and coatings made of ceramics, wood and 
other non-metallic material. 
20 Bathroom and kitchen furnishings, furniture. 
27 Linoleum, wall paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0818747 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200402067 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.03 US 78/245342 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONFIDENCE IN YOUR HANDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONFIDENCE IN YOUR HANDS 

(730) Innehaver: 
 Zimmer Technology Inc, 150 N. Wacker Drive, Suite 1200, 

IL60606, CHICAGO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Orthopedic implants, fracture management 
equipment, and surgical instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0819129 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200402448 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.05 DK VA 2004 00450 
(540) Gjengivelse av merket: 

VENITIANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VENITIANE 

(730) Innehaver: 
 VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860, SØBORG, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Windows (of metal) with jalousies of metal, roller 

blinds of metal and shutters of metal. 
19 Building glass, windows and window glass and 
panes with outdoor blinds (not of metal and not of textile) and 
with shutters (not of metal) and jalousies (not of metal). 
20 Slatted indoor blinds; roller curtains. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0819139 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200402450 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.29 CH 518512 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 O2 OPTIX 

(730) Innehaver: 
 Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Contact lenses. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820014 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200402864 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.14 US 78/287625 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUSMILE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUSMILE 

(730) Innehaver: 
 Orthodontic Technologies Inc, 5524 Cornish, TX77007, 

HOUSTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Prostheses, namely primary dental crowns. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820051 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200402874 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIOR 

(730) Innehaver: 
 Unior Kovaska industrija dd, Kovaska cesta 10, 3214, ZRECE, 

SI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand tools and implements, namely pliers, cutting 
nippers, combination pliers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820061 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200402877 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.26 IT MI2003C 006560 
(540) Gjengivelse av merket: 

PONTE SULLO STRETTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PONTE SULLO STRETTO 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 BRIDGE ON THE STRAITS. 

(730) Innehaver: 
 Stretto di Messina SpA, Via Nizza 142, 00198, ROMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Glasses; optical and photographic apparatus and 

instruments; apparatus for recording sound and images; 
radios. 
14 Jewellery; clocks and watches; goods in precious 
metals or their alloys. 
18 Leather goods; umbrellas; saddlery. 
25 Clothing items; footwear, headgear. 
34 Tobacco, cigars and cigarettes; matches; smokers' 
articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0820108 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200403110 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.06 ES 2.544.774 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMG 

(730) Innehaver: 
 Step Two SA, Méndez Núñez, 26 - 2° izda, 50003, 

ZARAGOZA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and paper goods, not included in other 
classes, cardboard and cardboard goods, not included in other 
classes, printed matter, publications (newspapers, magazines 
or books, tales, comic books), school supplies, writing or 
drawing books, coloring kits, modeling pastes, bookbinding 
material, photographs, stationery, adhesive materials for 
stationery or household use, artists' supplies, paintbrushes, 
typewriters and office articles (except furniture), instructional or 
teaching material (except apparatus), printing type and blocks, 
plastic materials for packaging (not included in other classes). 
28 Games, toys, dolls, gymnastic and sporting articles 
not included in other classes, Christmas tree decorations. 
35 Retail outlet services and/or sale by means of global 
computer networks, relating to all types of games, toys, 
outdoor games, of backpacks, of school supplies, of tales and 
of stationery articles, of confectionery articles and of ready-
made clothing for children, of spectacles and of binoculars, of 
electronic games for computers; advertising services, 
assistance and advisory services regarding business or 
corporate management; assistance services in connection with 
the operation of a franchised commercial enterprise; import-
export services as well as market research and study. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820611 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200403312 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.03 SE 2003/04098 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Frödinge 

(730) Innehaver: 
 Frödinge Mejeri AB, Skolegatan 2, 59895, VIMMERBY, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams; fruit sauces (compotes); eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, biscuits and cakes, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; meat, fish and/or vegetarian 
pies, curd cakes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820617 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200403313 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GlamStreet 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GlamStreet 

(730) Innehaver: 
 GlamStreet GmbH i Gr, Laplacestrasse 28, 81679, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic, hair 
lotions. 
24 Textiles and textile goods (included in class 24); bed 
and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0820619 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403314 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.14 DE 30341556.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Mirafolia 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mirafolia 

(730) Innehaver: 
 Cognis Deutschland GmbH & Co KG, Henkelstrasse 67, 

40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820633 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200403315 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAYNAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAYNAL 

(730) Innehaver: 
 Raynal & Cie, 58, Avenue du Maréchal Leclerc, 16100, 

COGNAC, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (excluding beer); various eaux 
de vie, liqueurs and spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820642 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200403317 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.21 CH 513860 
(540) Gjengivelse av merket: 

YPSOMED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YPSOMED 

(730) Innehaver: 
 Tecpharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 3401, 

BURGDORF, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medical and technical-medical apparatus and 
instruments, in particular apparatus for injections, needles and 
ampules, as well as apparatus for measuring and displaying 
glucose levels and glucose measuring strips. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820645 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200403318 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRINITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRINITY 

(730) Innehaver: 
 Cartier International BV, Herengracht 436, 1017BZ, 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Goods made of leather or imitation leather (not 
included in other classes), in particular document holders, 
wallets, handbags, rucksacks, travelling bags, valises, trunks 
and suitcases; saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0820664 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200403321 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LA NIETA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA NIETA 

(730) Innehaver: 
 Viñedos de Páganos SL, Ctra. Navaridas s/n, 01307, 

PÁGANOS - LAGUARDIA-ÁLAVA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(excluding beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820669 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200403322 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL PUNTIDO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EL PUNTIDO 

(730) Innehaver: 
 Viñedos de Páganos SL, Ctra. Navaridas s/n, 01307, 

PÁGANOS - LAGUARDIA-ÁLAVA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(excluding beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820674 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200403323 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.17 IT BO2003C000415 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACETO BALSAMICO DI MODENA CONSORZIO 

PRODUZIONE CERTIFICATA 
The mark consists in a graphic representation of a circle, the 
inside of which is made up of a central hourglass with the 
below inscription "ACETO BALSAMICO DI MODENA" 
(balsamic vinegar of Modena); the sign "CONSORZIO 
PRODUZIONE CERTIFICATA" (Consortium Certified 
Production) is inserted in the upper area of the annulus 
(circular crown). 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 CONSORTIUM CERTIFIED PRODUCTION OF BALSAMIC 

VINEGAR OF MODENA 
(730) Innehaver: 

 Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico di Modena, 
Strada Curtatona, 5/E, 41100, MODENA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Vinegar, balsamic vinegar of Modena, sauces, 

condiments, balsamic condiments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0820694 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200403333 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

U B C 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 U B C 

(730) Innehaver: 
 UBC (Shanghai) Bearing Co Ltd, No. 179, Riying Nan Road, 

Waigaoqiao Free Trade Zone, 200131, PUDONG NEW AREA, 
SHANGHAI, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Bearings (parts of machines), balls for bearings, ball 

rings for bearings, ball-bearings, journals (parts of machines), 
shaft couplings (machines), shafts for machines, bearings for 
transmission shafts, anti-friction bearings for machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820713 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200403337 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.15 SE 2003/07587 
(540) Gjengivelse av merket: 

EKOFLOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EKOFLOCK 

(730) Innehaver: 
 Eka Chemicals AB, 44580, BOHUS, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals for the treatment of water. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820721 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200403339 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 melex 

(730) Innehaver: 
 Melex A&D Tyszkiewicz Spólka Jawna, ul. Sasiedzka 11, 03-

168, WARSZAWA, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820769 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200403346 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sun Junkie 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sun Junkie 

(730) Innehaver: 
 Cheadle Sunbeds Ltd, Unit 9, Lawnhurst Trading Estate, 

Ashurst Drive, SK30SD, CHEADLE HEATH, STOCKPORT, 
GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Tanning creams. 

11 Sunbed tubes. 
24 Beach towels. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0820783 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200403350 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.12 BX 737920 
(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: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

5621BA, EINDHOVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Projectors and parts thereof, not included in other 
classes; software for projectors, in particular designed for their 
security. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820787 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200403352 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.26 JP 2003-104958 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'EAU DE RYOKUEI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 L'EAU DE RYOKUEI 

(730) Innehaver: 
 Nippon Menard Cosmetic Co Ltd, 130, Torimi-cho 2-chome, 

Nishi-ku, 451-0071, NAGOYA-SHI, AICHI, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Household antistatic agents, household degreasing 
agents, rust removing preparations, stain removing benzine, 
laundry softener, laundry bleaches, adhesives for affixing false 
hair, adhesives for affixing false eyelashes, laundry starches, 
seaweed gelatin used for washing and stretching clothes, paint 
stripping preparations, shoe creams and boot creams, shoe 
polishes, polishing preparations, soaps, dentifrices, cosmetics, 
perfumery and fragrances, abrasive papers, abrasive cloths, 
artificial pumices, polishing papers, false nails and false 
eyelashes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820835 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200403366 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Callumed 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Callumed 

(730) Innehaver: 
 EVI GmbH, Gautinger Strasse 40 A, 82061, NEURIED, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 

44 Hygienic and beauty care (for human beings or 
animals). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0821209 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200403798 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOBBLE LIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOBBLE LIGHT 

(730) Innehaver: 
 Wobble Light LLC, 4518 North Kedzie, IL60625, CHICAGO, 

US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Electric lighting fixtures. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821227 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200403800 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEPA GAVILAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEPA GAVILAN 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 STUMP GAVILAN. 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Hermanos Perez Pasquas SL, Carretera de Roa 

S/N, 09314, PEDROSA DE DUERO (BURGOS), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wine and alcoholic beverages (excluding beer). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821236 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200403803 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.01 DE 303 32 973.4/01 
(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: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical preparations for industrial purposes, 

especially nano-technical products; chemical products for the 
treatment of surfaces. 
5 Dental-medical and dental-technical products and 
care materials, medical and medico-technical preparations for 
the treatment of teeth and bones (as far as included in this 
class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821237 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403804 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLANTATEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLANTATEX 

(730) Innehaver: 
 Cognis Deutschland GmbH & Co KG, Henkelstrasse 67, 

40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, namely auxiliaries for 
the fabrication of washing and cleaning preparations, 
cosmetics, hair and skin-care products, except for utilization in 
the textile industry, except those for the petrochemistry and 
except mineral oil products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0821238 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403805 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMAZONTEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMAZONTEX 

(730) Innehaver: 
 Cognis Deutschland GmbH & Co KG, Henkelstrasse 67, 

40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821333 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200403841 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIEBAO 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 LIE BAO QI CHE. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 LEOPARD CAR. 

(730) Innehaver: 
 Hunan Changfeng Motor Co Ltd, 118, Zhangjiapu, 

Lengshuitanqu, 425001, YONGZHOU, HUNAN, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Automobiles, vehicle chassis, cable transport 
apparatus and installations, pushchairs, vehicle wheel tires, 
vehicles for locomotion by water. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821340 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200403844 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

svea 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 svea 

(730) Innehaver: 
 Svea Brudar AB, Rosendalsgatan 2A, 50452, BORÅS, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Caps, peaked caps, hats, shirts, sweaters, pants, 

shorts, underclothes, shoes, mittens, gloves, jackets. 
28 Skateboards, snowboards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821351 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200403974 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.22 DE 303 26 627.9/19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IN - OUT 

(730) Innehaver: 
 Jürgen Röttger, Weissenburgstrasse 78, 50670, KÖLN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Parquet flooring, planks, tiles and panels for floors, 

walls and ceilings; all the aforesaid goods made out of wood or 
wood and/or wood fibre or laminates; flooring as underfloors 
and false floors, also in the form of mats or foils; profiles and 
floor skirting boards; non-metallic covers for use with floors 
and parts thereof; all aforesaid goods as building materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0821352 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200403850 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.10 SE 2003/07418 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Arvid Nordquist CLASSIC 

(730) Innehaver: 
 Arvid Nordquist HAB, Box 1285, 17125, SOLNA, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee and artificial coffee. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821366 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200403852 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.30 DE 303 32773.1/32 
(540) Gjengivelse av merket: 

Haji 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Haji 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 One who has made a pilgrimage to Mecca 

(730) Innehaver: 
 Ali Eghbal, Hammerbrookstrasse 95, 20097, HAMBURG, DE 

Gregor vom Endt, Hammerbrookstrasse 95, 20097, 
HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral waters and aerated waters and non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821367 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200403853 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NASOLVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NASOLVE 

(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, 15185 Södertälje, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821573 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200403900 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFE AND SOUND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFE AND SOUND 

(730) Innehaver: 
 PPG Industries Ohio Inc, 3800 West 143rd Street, OH44111, 

CLEVELAND, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Glass windows for vehicles (finished goods). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821616 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200403914 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.08 FR 03 3 244 458 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIGN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIGN 

(730) Innehaver: 
 Calor, Place Ambroise Courtois, 69008, LYON, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Electric hair driers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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(111) Int.reg.nr: 0821900 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200404177 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESONIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESONIX 

(730) Innehaver: 
 UIT LLC, 2900 Crestwood Boulevard, AL35210, IRONDALE, 

US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Transducers that utilize ultrasonic oscillations to test 
for stress and fatigue in metal structures, and to treat and 
reduce stress and fatigue of metals and metal structures, and 
accessories therefor. 
40 Treatment of metals and metal structures to reduce 
stress and metal fatigue and to change other properties by 
using ultrasonic oscillations through specially designed tools 
and transducers. 
42 Testing of metals and metal structures for stress and 
fatigue by using ultrasonic oscillations through specially 
designed tools and transducers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821905 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200404112 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.11 FR 03 3 220 342 
(540) Gjengivelse av merket: 

V 33 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 V 33 

(730) Innehaver: 
 V33 SA, 39210, DOMBLANS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Corrosive preparations, solvents for varnishes, 

waterproofing products of floor coatings (except paints), 
mordants for metals; glues for parquet flooring, all these goods 
being for household use. 
2 Colorants, varnishes, lacquers, paints, surface 
coatings (all these goods being non isolating); dyestuffs; wood 
treating and impregnating products including parquet flooring; 
products used for vitrification of floors and parquet flooring, 
preservatives against deterioration of wood; rust protection 
products; thinners for colorants, paint and lacquer thinners; oil 
putty, mastic (natural resin), wood coatings (paints), 
unprocessed wood based natural resins, oils for the 
preservation of wood; anti-tarnishing preparations for metals, 
protective preparations for metals, bactericidal paints; 
mordants (neither for metals, nor for seeds); fillers for wood 
(plastic wood). 
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; scouring solutions; floor waxes, floor polish; rust 
removing products. 
17 Caulking materials and in particular jointing mastic 
and insulation joints; synthetic resins (semi-finished products); 
insulating coatings, insulating paints. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 21/05, 2005.05.23 
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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.: 0820401 
(210) Søknadsnr.: 200403186 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.04.29 

(540) Gjengivelse av merket 

NXS 
 Innsiger: 
 Next Retail LTD ,  LEICESTER, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 220765 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200301912 
( 4 5 0 ) Reg. kunngjort dato:  2003.10.20 
( 5 4 0 ) EXANTYA 
( 5 1 1 ) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 5  Farmasøytiske preparater for behandling av 
cardiovaskulære sykdommer og lidelser. 

( 7 3 0 ) Innehaver: 
AstraZeneca AB Global Intellectual Property 
15185 SÖDERTÄLJE 
SE 

( 7 5 0 ) Innehavers fullmektig: 
Zacco Norway AS 
Postboks 765 Sentrum 
0106 OSLO 
NO 

 Innsiger: 
Novartis AG 
4002 Basel, CH 

 Innsigers fullmektig: 
Actio-Lassen AS 
Postboks 1880 Nordnes   
5817 BERGEN NO 

 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 218674 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200208402 
( 4 5 0 ) Reg. kunngjort dato:  2003.05.19 
( 5 4 0 ) 

 
( 5 1 1 ) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 3 Universalmiddel for rengjøring, fettfjerning, 
polering og finpussing, rengjøringspreparater med 
desinfiserende egenskaper; gulvvaskemidler, 
gulvpoleringsmidler, finpussemidler for gulv, gulvvoks og 
preparater for fjerning av poleringsmidler; møbelpussemidler; 
rense- og poleringsmidler for glass; rengjøringsmidler for 
rustfritt stål; rengjøringsmidler for vaskeservanter, toaletter, 
dusjer og badekar; rengjøringsmidler for fliser; håndsåper og 
håndkremer for ervervsmessig, industriell og institusjonell 
bruk; rense- og flekkfjerningspreparater for tepper; 
rengjøringsmidler til bruk på tekstiler, møbelstoff og tepper, 
med og uten luktfjerningsegenskaper; klesvaskemidler for 
ervervsmessig bruk, nemlig vaskemidler, blekemidler, 
tøymyknere, preparater for surhetsnøytralisering for klesvask, 
stivelse, flekkfjerningsmidler; bakteriedrepende vaskemidler 
for ervervsmessig klesvask; vaskemidler, nemlig 
maskinoppvaskmidler og skylletilsetninger, oppvaskemidler 
for oppvask for hånd, bløtleggingsmidler for bestikk, 
flekkfjerningsmidler for serviser, syrerensemidler for bruk i 
oppvaskmaskiner, rengjøringsmidler for 
bløtleggingsbeholdere; ovnsrensemidler, rensemidler for rør 
og avløp; alt det foregående til ervervsmessig, industriell og 
institusjonell bruk.  
Klasse 37 Vaktmestertjenester; hygienetjenester, 
tjenester vedrørende rengjøring, polering, luktfjerning og 
desinfisering, sanitærtjenester; gulvbehandlingstjenester; 

tjenester vedrørende kjøkkenhygiene og vasking av utstyr; 
tjenester vedrørende toaletthygiene og -rengjøring; klesvask- 
og stryketjenester; installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
maskiner for oppvask, glassvask, tørking av oppvask, og 
tørking av glass; installasjon, reparasjoner og vedlikehold av 
dispensermaskiner, reparasjon og vedlikehold av apparater 
og maskiner for rengjøring, polering og sanitærformål, utleie 
av rengjøringsutstyr, tjenester vedrørende vask av kjøretøy, 
skadedyrkontrolltjenester.  
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet og konsulenttjenester, 
opplæringsvirksomhet, tilveiebringelse av seminarer og 
workshops, tilveiebringelse av informasjonsmateriale, alt det 
foregående relatert til hygiene, rengjøring, gulvbehandling og 
klesvask, samt vedrørende sikkerhetsrutiner relatert til 
matvarer, og prosedyrer med hensyn til rengjøring av kjøkken 
og matlagingsutstyr, vedrørende gulvbehandling for 
ervervsmessige, industrielle og institusjonelle formål, og 
vedrørende hygienerutiner for ansatte i næringsmiddel- og 
serveringsindustrien.  

( 7 3 0 ) Innehaver: 
JohnsonDiversey Inc 
P.O. Box 902 
WI53177-0902 STURTEVANT 
US 

( 7 5 0 ) Innehavers fullmektig: 
Actio-Lassen AS 
Postboks 1880 Nordnes 
5817 BERGEN 
NO 

 Innsiger: 
Georgia-Pacific SarL 
3, boulevard Royal   
2449 LUXEMBOURG LU 

 Innsigers fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS 
Postboks 7085 Majorstua 
0306 OSLO NO 

 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0810361 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200309832 
( 4 5 0 ) Reg. kunngjort dato:  2004.10.18 
( 5 4 0 ) MACKMYRA WHISKY 
( 5 1 1 ) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 33  Alcoholic beverages. 
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Mackmyra Svensk Whisky AB 
Bruksgatan 4 
S-818 32 Valbo 
SE 

 Innsiger: 
The Scotch Whisky Association 
20 Atholl Crescent 
EH38HF EDINBURGH, GB 

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS  
Postboks 765 Sentrum 
0106 OSLO NO 

 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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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.: 0734745 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200008018  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Reckitt Benckiser NV 
De Fruittuinen 2-12 
2132NZ HOOFDDORP 
NL 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor 
Postboks 1998 Nordnes 
5817 BERGEN 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/050, 2005.05.23 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0741826 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200013348  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

AstraZeneca AB Global Intellectual Property 
15185 SÖDERTÄLJE 
SE 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS 
Postboks 7085 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/050, 2005.05.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0751457 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200104001  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Georg Fischer AG 
Amsler-Laffon-Strasse 9 
CH-8201 Schaffhausen 
CH 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS 
Postboks 7085 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Glues for industrial use; moulding materials for 
foundry use such as bentonite and coal dust. 
3 Grit blasting products, namely cleaning and/or 
deflashing products for metal castings. 
6 Unwrought or semi-wrought cast iron moulded 
parts; alloyed and non-alloyed iron castings, magnetizable 
and non-magnetizable steel castings, resistant to heat, to 
high temperatures, to the cold and corrosion, heavy duty 
castings, iron castings, cast iron spun pipes for the heating 
industry, unwrought or semi-wrought cast iron moulded 
parts, light alloy sheets for façades, pipe connectors, 
mounting parts for pipes, collars, sleeves, connection pieces, 
connection, valves and pipes fastening parts, parts for 
assembling valves and fittings, all above goods of metal; 
storage lockers, threaded nipples made of malleable cast 
iron, solder-joint fittings made of copper, brass and steel, 
steel pipes, construction materials, permanent wear parts 
made of wear-resistant cast iron and cast in dies for grinding 
hard materials and for construction machines. 
7 Machines, machine tools, milling machines 
particularly for high performance milling, electrical discharge 
machines, tools and components for electrical discharge and 
milling machines particularly for high performance milling 
machines, industrial manipulators, robots, fastening systems 
for parts for machining and for electrodes or tools; voltage 
and current generators, pulse generators, bladed wheels and 
housings for turbines, compressors and pumps, engines and 
gearboxes and vehicle parts made of alloyed cast iron (other 
than for vehicles), gas appliances for soldering couplings. 
11 Valves and fittings for drilling and distribution for 
piping; sanitary appliances, showers; irrigation appliances 
and installations; valves and fittings; smelting furnaces, 
holding furnaces for baths; aerators; cooling devices for 
castings, tubes for steam generating apparatus; sand 
coolers. 
12 Vehicle parts made of alloyed and non-alloyed cast 
iron, grey cast iron, spheroidal graphite iron, malleable cast 
iron, light alloys, zinc cast under pressure; vehicle wheels 
and components thereof, cast wheel bodies, wheel rims, 
transversally shared, locking wheel rims, disc wheels having 
monobloc cast locking wheel rims, brake drums; automatic 
couplers, central pivots and support elements (vehicle parts) 
for road vehicles; clutches, pulling-compression appliances, 
stops, frames for axle boxes for vehicles on rails; electrical 
trucks; engines and gearboxes made of alloyed cast iron for 
land vehicles; parts of vehicles made of alloyed cast iron. 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes, printed matter, prospectuses, 
manuals, brochures, catalogues, packaging of paper 
materials or cardboard. 
17 Pipe connectors, mounting parts for pipes, collars, 
sleeves, connection pieces, connection, valves and pipes 
fastening parts, fastening parts for valves and fittings made 
of plastic, threaded fittings, for glueing and welding made of 
plastic, plastic pipes, with plastic coating and/or covering, 
castings and semi-finished products made of plastic, luting 
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materials and gaskets; buoyant heat-insulating blankets for 
fluids. 
19 Construction materials, foundry moulding materials 
such as refractory materials, refractory castings, coating 
materials for nonmetallic smelting furnaces and ladles. 
20 Workbenches. 
35 Advertising, dissemination of advertising material 
particularly leaflets prospectus printed matter samples, 
particularly via websites; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, public relations, 
commercial information on products; compilation of 
databases, updating of databases. 
36 Financing services, financial consulting, financial 
and monetary affairs, risk management and insurance 
services, property management, property leasing. 
37 Installation, maintenance and repair of industrial 
installations, particularly of pipework systems, electrical 
discharge machines, chemical engineering installations, 
granular material disposal and transport installations, 
machines for producing castings and installations for 
producing castings; computer maintenance. 
39 Transporting goods by motor car, lorry, railway, 
boat or plane, haulage, distribution and delivery of packages 
and goods, packaging of goods, warehousing of goods. 
40 Metal casting, injection moulding, treatment of 
metals. 
41 Training and instruction for personnel, training and 
instruction for customers, organisation and conducting of 
seminars, conventions and conferences. 
42 Providing of food and drink in restaurants, 
temporary accommodation, legal services, scientific and 
industrial research, computer programming, expertise 
activities, expert appraisal, design and development of 
software, databases and websites, updating of software, 
databases and websites, software maintenance; technical 
information on products. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/050, 2005.05.23 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0779724 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200205404  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Kirkbi A/S 
DK-7190 Billund 
DK 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
Zacco Norway AS 
Postboks 765 Sentrum 
0106 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Computers and data processing equipment; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, recorded computer programs; magnetic 
data carriers; game cartridges for computer video games; 
computer game cassettes; computer game programs; video 
games without display; CD-ROM games and DVD games 
without display; computer video games without display; 
magnetic tapes, disks and records recorded with sound 
and/or images; motion picture films; animated films. 
28 Games and playthings; decorations for christmas 
trees. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/050, 2005.05.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0780778 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200206122  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Palmerston Ltd, 2nd Floor, Sixty Circular Road,  
DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Electric, electronic, photographic, cinematographic, 
optical, signaling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; television apparatus and 
instruments; telecommunications equipment; electronic 
devices for receiving television and global communication 
network transmissions and transmitting them to a television 
or other display device and computer programs for use 
therewith; optical disc players and computer programs 
therefor; magnetic data carriers, smart cards, encoded cards, 
data cards; recording discs; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images, data; 
calculating machines; telecommunications apparatus and 
instruments; facsimile, telex, telephone, telegram, data 
acquisition installations, apparatus and instruments; 
computer programs; computer software and programmes; 
computer software and telecommunications apparatus 
(including modems) to enable connection to databases and 
the Internet; operating system programs; computer software 
and networking hardware for the facilitation of interactive 
multimedia communications; computer software for use in 
creating, editing and delivering textual and graphic 
information via computer communication networks; computer 
programs for digital publishing, printing, imaging, and 
electronic documents storage, manipulation, transfer and 
retrieval; computers, handheld computers; computer 
programs for managing communications and data exchange 
between handheld computers and desktop computers; 
computer hardware and computer output devices, printers, 
image setters, copiers, proofers, platemakers, printing 
presses and screen displays; digital wireless 
telecommunications hardware and software; downloadable 
data including publications and software; computer software 
and publications in electronic form supplied online from 
databases or from facilities provided on the Internet 
(including web sites); electronic and computer games, 
games programs, game cartridges, entertainment consoles; 
entertainment consoles comprising computer hardware and 
software for providing audio, video, and multimedia output; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 
38 Electronic and telecommunication transmission 
services; transmission of data documents, messages, 
images, sounds, voices, text, audio, video and electronic 
communications and data and information by electronic, 
computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter, teleletter, 
electronic mail, facsimile machine, television, microwave, 
laser beam, communications satellite, microwave link, 
terrestrial means, cable, wireless or wirelink system or other 
communications means; provision of multi-media information 
and interactive multimedia services; provision and operating 
search engines; consultancy services relating to data 
communications; transmission, provision of display of 
information for business or domestic purposes from a 
computer-stored data bank; electronic mail services; 
telecommunication services relating to the Internet; 
telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; providing user 
access to the Internet (services providers); providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; teletext services; telecommunication access 
services; provision of telecommunication online access and 
links to the Internet and intranet; provision of access to the 
Internet; provision of Internet services; providing an online 
interactive bulletin board; provision of access to various 
databases; provision of information, consultancy services 
and advice relating to the foregoing; all the aforesaid 
services also provided online from a computer data base or 
from the Internet. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/050, 2005.05.23 
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( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0801582 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200305278  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

TomTom BV 
Spuistraat 112-114 
1012VA AMSTERDAM 
NL 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Computer hardware and software to be used with 
(satellite and/or GPS) navigation systems; software for travel 
information systems for the provision or rendering of travel 
advice and/or information concerning service stations, car 
parks, restaurants, car dealers and other travel and transport 
related information; software for information management for 
the transport and traffic industries; software to be used for 
electronic maps; electronic maps; software for route 
planners; route planners; software for digital dictionaries; 
digital dictionaries; hardware, namely location, orientation 
and navigation apparatus and "global positioning systems" 
(GPS), as well as parts thereof, components and 
accessories therefore, such as, but not limited to, connection 
cables, (GPS and/or satellite) receivers and holders for 
pocket personal computers, not included in other classes; 
satellite and radio transmission apparatus and receivers; 
telecommunication installations, networks and apparatus; 
computer terminals, all to be used with navigation systems, 
route planners and/or digital maps; magnetic and disc 
shaped data carriers; audio and video apparatus; hand 
personal computers used in relation to navigation systems, 
route planners and electronic maps; personal digital 
assistants used in relation to navigation systems, route 
planners and electronic maps; electric and electronic 
apparatus and instruments, not included in other classes and 
used in relation to navigation systems, route planners and 
electronic maps. 
38 Secured or not secured telecommunication 
services, namely transmission, storage, processing and 
passing of digital data, light, sound, data, information and 
image signals, as well as keeping available the 
(tele)communication infrastructure necessary therefor, 
including computer, cable, radio and satellite networks, all for 
navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps; telecommunication and (wireless) data 
communication, by means of multimedia or otherwise, 
including videotext, the internet, GSM and WAP; wireless 
transmission of digital data; communication by way of 
computer terminals; telecommunication services for the 
communication with means of transport; rental of 
telecommunication apparatus; technical consultation 
concerning all services related to navigation. 
42 Automation services and consultation related to 
navigation; development and design of navigation systems, 
route planners, electronic maps and digital dictionaries; 
computer software and hardware design related to 
navigation; development and design of the goods mentioned 
in class 9; development and design of telecommunication 
and data communication services and networks related to 
navigation; rental of access time to a computer database; the 
services mentioned above, among other things with the aid 
of multimedia, including videotext, the internet, GSM and 
WAP related to navigation. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/050, 2005.05.23 
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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.: 169684 
(151) Reg.dato: 1995.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2005.09.28 

(210) Søknadsnr: 19944048 
(220) Inndato: 1994.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOTOLINE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Kjemiske produkter for industrielle formål; 
bremsevæske, hydraulikkolje 
2 Rustbeskyttelsesmidler 
3 Kjemisk-tekniske produkter, nemlig pusse-, polér-, 
fettfjernings- og slipemiddel, rengjøringsmiddel 
4 Smøremidler og teknisk olje, nemlig for drift, tilsyn 
og vedlikehold av motorsykler, mopeder og gokarter; 
smøreolje, smørefett, kjettingolje, motorolje og kjettingspray 

  
 
(111) Reg.nr.: 224974 
(151) Reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Søknadsnr: 200309187 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZENTIVA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Medisiner, medikamenter, farmasøytiske produkter 
for humanmedisin, vitaminer, kjemiske preparater og 
substanser for farmasøytiske formål annet enn 
desinfeksjonsmidler og kosmetikk; styrkende midler og 
dietetiske preparater for medisinske formål, medisinsk 
infusjon, medisinske viner og teer, diagnostiske preparater for 
medisinske formål, vaksiner, serum og blodprodukter, kulturer 
av mikroorganismer for medisinske formål, inkludert i denne 
klassen. 

  
 

(111) Reg.nr.: 225654 
(151) Reg.dato: 2005.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.25 

(210) Søknadsnr: 200309454 
(220) Inndato: 2003.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Medisiner, medikamenter, farmasøytiske produkter 
for humanmedisin, vitaminer, kjemiske preparater og 
substanser for farmasøytiske formål annet enn 
desinfeksjonsmidler og kosmetikk; styrkende midler og 
dietetiske preparater for medisinske formål, medisinsk 
infusjon, medisinske viner og teer, diagnostiske preparater for 
medisinske formål, vaksiner, serum og blodprodukter, kulturer 
av mikroorganismer for medisinske formål, innkluder i denne 
klasse. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
 (111) Reg.nr.: 195534 
(151) Reg.Dato.: 1999.01.22 
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Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
 (111) Reg.nr.: 107638 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hygomat AG, Zug, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Hygolet (Europe) AG, Zürcherstrasse 70, 8620 WETZIKON, 

CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 121430 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kolbenschmidt Pierburg AG, Kennedydamm 17, D-40476 

Düsseldorf, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Kolbenschmidt Pierburg AG, Rheinmetall Allee 1, 40476 

DÜSSELDORF, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 

Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 122309 
(730) Tidligere innehaver: 
 F. Steen-Hansen Maling- og Lakkfabrikk AS., 5050 Nesttun, 

5050, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Steen-Hansen Maling AS, Ulsmågvegen 24, 5224 NESTTUN, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 141085 
(730) Tidligere innehaver: 
 Automaxi Industries SA, ZI Nord, 13, rue Augustin Fresnel, F-

35400 St-Malo, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Sinto Auto, Zone Industrielle Nord, 24-30 rue Claude Bernard, 

35400 SAINT MALO, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 168355 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nordex Kemtech AB, Box 111 34, 161 11 Bromma, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 AB Alfort & Cronholm, Box 11043, 16111 BROMMA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 171463 
(730) Tidligere innehaver: 
 Time/system International A/S, Allerød, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Time/System Holding AG, Industriestrasse 16, 6300 ZUG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 173369, 172081 
(730) Tidligere innehaver: 
 ROBINSON & SONS LIMITED, Chesterfield, Derbyshire, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Rompa Ltd, 62/64 Wilkinson Street, S102GJ SHEFFIELD, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 179899, 179900, 179901 
(730) Tidligere innehaver: 
 F Steen-Hansen Maling- og Lakkfabrikk AS, Ulsmågv 24, 5050 

NESTTUN, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Steen-Hansen Maling AS, Ulsmågvegen 24, 5224 NESTTUN, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 182074, 182668, 183811 
(730) Tidligere innehaver: 
 Video Lottery Technologies, ATALANTA, GA 30346, US 

Video Lottery Technologies, Atlanta, GA 30346, US 
(740) Ny Innehaver: 
 IGT, Prototype Drive, NV90521-8986 RENO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 182192 
(730) Tidligere innehaver: 
 Vinos Blancos de Castilla SA, 8, Juan Ramón Jiménez, 

Edificio Eurobuilding, 08036 Madrid, ES 
(740) Ny Innehaver: 
 Vinos de los Herederos del Marqués de Roscal SA, C/Torrea 

no 1, Elciego, 01340 ALAVA, ES 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 182468 
(730) Tidligere innehaver: 
 Truffi International SA, Moutfort, LU 
(740) Ny Innehaver: 
 MTA SpA, Via dell' Artigianato, 2, 35026 CONSELVE, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 198632 
(730) Tidligere innehaver: 
 Orquest Inc, 365 Ravendale Drive-Mountain View, CA 94043, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 DePuy Spine Inc, 325 Paramount Drive, MA02767 RAYNHAM, 

US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 209686, 207543 
(730) Tidligere innehaver: 
 iFire Technology Inc, 10102-114 Street, Fort Saskatchewan, 

AB T8L 3W4, CA 
(740) Ny Innehaver: 
 iFire Technology Corp, 10102-114 Street, ABT8L3W4 FORT 

SASKATCHEWAN, CA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 218201, 218202, 223519, 224099, 223515, 

224100, 223886 
(730) Tidligere innehaver: 
 Davidson & Associates, 6080 Center Drive, 10th Floor, Los 

Angeles, CA 90045, US 
Davidson & Associates Inc, 6080 Center Drive, 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90045, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Blizzard Entertainment Inc, 6060 Center Drive, 5th Floor, 

CA90045 LOS ANGELES, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 225761 
(730) Tidligere innehaver: 
 Stenberg & Blom AS, Karenlyst Allé 10, 0278 Oslo, 0278, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Absolutwine AS, Thorleif Haugsvei 1 C, 0791 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Stenberg & Blom AS, Karenlyst Allé 10, 0278 Oslo, 0278, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 23275 
(730) Tidligere innehaver: 
 Procordia Food AB, 24181 ESLÖV, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Procordia Food AB, 24181 ESLÖV, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 53406, 119989 
(730) Tidligere innehaver: 
 Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Edelweiss GmbH & Co KG, Oberstdorfer Str.7, 87435 

KEMPTEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 76417 
(730) Tidligere innehaver: 
 OY G.W. Sohlberg AB, Jyväskylä, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 GWS Systems OY, Pl 33, 40351 JYVÄSKYLÄ, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 85135, 198978 
(730) Tidligere innehaver: 
 Esko-Graphics A/S, Industriparken 35-37, 2750 BALLERUP, 

DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Esko-Graphics A/S, Industriparken 35-37, 2750 BALLERUP, 

DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 94046, 95614 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alstom Technology Ltd, Brown Boveri Strasse 7, 5401 

BADEN, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Alstom, 3 Avenue André Malraux, 92309 LEVALLOIS-

PERRET, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 121430 
(210) Søknadsnr.: 19843000 
(730) Innehaver: Kolbenschmidt Pierburg AG, 

Rheinmetall Allee 1, 40476 
DÜSSELDORF, DE 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 139767 
(210) Søknadsnr.: 19885376, 19885398 
(730) Innehaver: Emile Pfalzgraf "EPB" SA, Bouxwiller, 

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

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 167741 
(210) Søknadsnr.: 19931275 
(730) Innehaver: Isaberg Rapid AB, Metallgatan 5, 33027 

HESTRA, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 179901 
(210) Søknadsnr.: 19957965, 19957966, 19957967 
(730) Innehaver: Steen-Hansen Maling AS, 

Ulsmågvegen 24, 5224 NESTTUN, NO 
(740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 198632 
(210) Søknadsnr.: 199809695 
(730) Innehaver: DePuy Spine Inc, 325 Paramount Drive, 

MA02767 RAYNHAM, US 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 23275 
(210) Søknadsnr.: 27009 
(730) Innehaver: Procordia Food AB, 24181 ESLÖV, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 119989 
(210) Søknadsnr.: 66567, 19840819 
(730) Innehaver: Edelweiss GmbH & Co KG, 

Oberstdorfer Str.7, 87435 KEMPTEN, 
DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 
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Merkeordningen beskyttede betegnelser 
 
 

 
 

         
 
 
Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og 
fiskevarer § 15.   
 
 
 
 
Høring nr. 02/2005: 
 
Utkast til produktforskrift om vern av produktnemninga Hardangereple som Beskytta opphavsnemning. 
 
Høringa gir alle rett til å sette fram ei skriftleg og begrunna innvending mot fastsetting av produktforskrift om vern av 
produktneminga Hardangereple som Beskytta opphavsnemning, jf nemnte forskrift § 20.  
 
Forskrifta si vilkår om vern av nemnte produktnemning som Beskytta opphavsnemning reknast for å vere oppfylt.  
 
Høringsbrev med kommentarar er lagt ut under ”Høringer” på internettsida www.beskyttedebetengelser.no.  
 
Innvendingar skal sendast til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innan 23.8.2005. 
 
 
 
Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangereple som Beskytta opphavsnemning 

Fastsett av Mattilsynet dd.mm.åå med heimel i forskrift 05.juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 
15. 

 
§ 1 Beskytta produktnemning 

Hardangereple    
 

§ 2 Rettmessig brukar  
Hardanger Fruktprodukt 

 
§ 3 Vilkår for bruk av produktnemninga 
1. Produktbeskriving: 

Hardangereple er eple dyrka i Hardanger frå sortane Aroma, Discovery, Elstar, Gravenstein, Karin Schneider, 
Kronprins, Linda, Raud Aroma, Raud Gravenstein, raud Prins, Summerred, Sunrise og Vista Bella.  
 
Hardangereple skal ha den enkelte eplesorten sine spesielle eigenskapar med omsyn til størrelse, form, farge og 
smak, og skal minimum tilfredsstille krava til størrelse, dekkfarge og stivelse gitt i Tabell 1.  
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Hardangereple skal vere feilfrie, og skal ikkje ha skadar etter insektangrep eller skjemmande merke. Hardangereple 
skal ha stilk.  
 
Tabell 1: Spesifikasjonar Hardangereple  

Eplesort Størrelse (mm) Dekkfarge (%) Stivelse (%) 

Aroma 70-85 20 12,0 

Discovery 65-85 50 12,0 

Elstar 65-85 20 12,0 

Gravenstein 70-85 10 12,0 

Karin Schneider 70-85 95 12,0 

Kronprins  65-85 95  11,5 

Linda 70-85 0 12,0 

Raud Aroma 70-85 70 12,0 

Raud Gravenstein  70-85 70 12,0 

Raud Prins 65-85 70 11,5 

Summerred 70-85 70 11,5 

Sunrise 65-85 40-50 12,0 

Vista Bella 65-85 50 11,5 
 
 
 
 
2. Geografisk område: 

Hardangereple skal dyrkast, sorterast og pakkast i Hardanger, som omfattar kommunane Jondal, Kvam, Granvin, 
Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda.  
 

3. Metode for produksjon: 
Produksjon av Hardangereple skal byggje på moderne dyrkingsteknikkar. Epletrea skal plantast som eitt år gamle 
”piske” eller to år gamle greinete tre, i ein planteavstand på 0,6-1,5 m i rada og 3-3,5 m mellom radene. Under trea er 
det ofte ei stripe fri for vegetasjon. Trea skal som hovedregel formast som ein ”slank spindel” eller ”bordtre”, med 
gjennomgåande midtstamme og korte fruktbærande greiner. 
 
Plantevernmidler skal berre brukast i tråd med prinsippet om integrert plantevern. Det kan brukast 
dryppvatningsanlegg. 
 
Prognose for 1. haustedato skal fastsettast av forsøksringen i lag med fruktlageret, på bakgrunn av analysar av 
innhald av stivelse og trykkfastleik av 10 eple fra ca. 60 felt i heile Hardanger. Slik haustetidspunktprøve skal gjerast 
omlag 1-2 veker før normal haustetid.  
 
Epla skal handterast så varsamt som mulig under hausting, transport og lagring. Epla skal lagrast på kjølelager ved 2-
3 °C, og skal innan 3 dagar etter hausting være nedkjølt til denne temperaturen. Epla skal sorterast og pakkast i 
samsvar med krava til den enkelte sorten, jf tabell 1. Trykkfastleik ved sal skal vere over 5,5 kg/cm². 
 
Epla skal, i tillegg til dei krav som er gitt til merking i næringsmiddellovgjevinga, vere merka med produsentnummer 
eller -navn og pakkeriet sitt navn på pakninga. 
 
Uavhengige fagfolk skal minimum 5 ganger i året kontrollera ved stikkprøvar at eple som seljes under 
produktnemninga Hardangereple held krava i denne forskrifta.  
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4. Merking av produktet: 
Hardangereple kan merkast med figurmerke for Beskytta opphavsnemning.   

 
§ 4 Iverksetting 

Forskrifta blir satt i verk straks. 
 
 
 
 
VEDLEGG: 
 
Beskriving av produktet sitt opphav og tilknyting til det geografiske området: 
Eple har blitt dyrka i Hardanger sidan rundt år 1300, og har sidan vore ein viktig del av produksjonen på gardane i 
området. Sortsutvalet har heile tida vore i utvikling. 
 
Kunnskapen om epledyrking kom til Hardanger med engelske munkar som først kom til Lysekloster i 1146, og sidan til 
Hardanger og garden Opedal i Ullensvang truleg før år 1300. Dei engelske munkane hadde stor interesse for hagebruk, 
bl.a. epledyrking og poding. I gamle skiftebrev frå midten av 1300-talet og utover nemnast ofte epplagard/apalgard. Dette 
kan tyde på at det i Hardanger ble dyrka eple for sal så tidleg som siste halvdel av 1300-talet.  
 
Munkane vart drive bort fra Opedal under reformasjonen i 1536-37. Saman med munkane forsvann og kunsten å pode, 
og i perioden som kom vart det bare dyrka små rotekte eple. Først i andre halvdel av 1700-talet og utover på 1800-talet 
tok epledyrkinga seg opp igjen, da prester og andre ”skolelærde menn” innførte nye eplesortar og lærte bøndene å pode.  
Den lange tradisjonen Hardanger har som fruktdyrkingsområde viser seg i ei rekke forhold, bl.a. at det så tidleg som på 
slutten av 1800-talet fantes mange planteskolar i Hardanger, at dei i 1899 fikk sin første herredsgartnar som ga rådgiving 
bl.a. om epledyrking nokre veker om våren og hausten, og at dei i perioden 1900-1950 vant mange prisar på 
fruktutstillingar i Oslo. Men det verkelege oppsvinget for dyrking av eple i Hardanger kom i 1930 åra, med etableringen av 
to fagskolar som skapte stor interesse og entusiasme for fruktdyrkingsfaget.  
 
Klima og jordsmonn i Hardanger er godt egna for dyrking av eple og gir eple med spesielle eigenskapar. Kalde vintre 
sikrar rik blomstring kvart år. Kjøleg klima og mykje lys i vekstsesongen gir eple med frisk og syrleg smak pga høgt 
innhald av smakskarakteristiske fruktsyrer, bl.a. spesielt mykje C-vitamin, samtidig som det varme og solrike klimaet om 
sommaren gir søt smak på epla. Dei kjølegare nettene om hausten gir og auka syre- og sukkermengd rett før hausting, i 
tillegg til at dei gir epla den tiltalande raude farga. Ei god balanse mellom syre- og sukkerinnhald kjenneteiknar eple dyrka 
i Hardanger. 
 
I Hardanger er det mykje skredjord, som er djup og varm og lett gjennomtrengeleg for vatn. Dette i kombinasjon med 
mykje nedbør gir gode vekstvilkår for eple. For å oppnå god kvalitet på epla er kunnskapar om forholdet mellom eplesort 
og vekseplass viktig. Epledyrkarane i Hardanger har gjennom den lange tradisjonen med epledyrking opparbeida seg 
slike kunnskapar. 
 
Eple fra Hardanger har eit godt omdømme, noko som bl.a. skyldes dei assosiasjonane forbrukarane får når dei tenkjer på 
Hardanger.  
 
 
Dato for registrert søknad: 21.5.2004 
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Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og 
fiskevarer § 15.   
 
 
 
 
Høring nr. 03/2005: 
 
Utkast til produktforskrift om vern av produktnemninga Hardangerpærer som Beskytta opphavsnemning. 
 
Høringa gir alle rett til å sette fram ei skriftleg og begrunna innvending mot fastsetting av produktforskrift om vern av 
produktneminga Hardangerpærer som Beskytta opphavsnemning, jf nemnte forskrift § 20.  
 
Forskrifta si vilkår om vern av nemnte produktnemning som Beskytta opphavsnemning reknast for å vere oppfylt.  
 
Høringsbrev med kommentarar er lagt ut under ”Høringer” på internettsida www.beskyttedebetengelser.no.  
 
Innvendingar skal sendast til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innan 23.8.2005. 
 
 
 
 
 
Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangerpærer som Beskytta opphavsnemning 

Fastsett av Mattilsynet dd.mm.åå med heimel  i forskrift 05.juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 
15. 

 
§ 1 Beskytta produktnemning 
Hardangerpærer   
 
§ 2 Rettmessig brukar 
Hardanger Fruktprodukt 
 
§ 3 Vilkår for bruk av produktnemninga 

1. Produktbeskriving: 
Hardangerpærer er pærer (Pyrus) dyrka i Hardanger frå sortane Avalon, Clara Frijs, Herzogin Elsa, Ingeborg, 
Moltke og Philip.  
 
Hardangerpærer skal ha den enkelte sorten sine spesielle eigenskapar med omsyn til størrelse, farge og smak, 
og skal minimum tilfredsstille krava til størrelse og innhald av stivelse gitt i Tabell 1.  
 
Hardangerpærer skal vere feilfrie og ha stilk. 
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Tabell 1: Spesifikasjonar Hardangerpærer 

Pæresort Størrelse (mm) Stivelse (%) 

Clara Frijs 60-85 12,0 

Herzogin Elsa 60-85 12,0 

Ingeborg 60-85 12,0 

Moltke 60-85 12,0 

Philip 60-85 12,0 
 

1. Geografisk område: 
Hardangerpærer skal dyrkast, sorterast og pakkast i Hardanger, som omfattar kommunane Jondal, Kvam, Granvin, 
Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda.  
 
2.Metode for produksjon: 
Produksjon av Hardangerpærer skal byggje på moderne dyrkingsteknikkar. Trea skal plantast som eitt år gamle 
”piske” eller to år gamle greinete tre, i ein planteavstand på 1-2 m i rada og 3,5-5 m mellom radene. Under trea er det 
oftest ei vegetasjonsfri stripe. Trea skal formast som ein ”fri spindel” eller ”slank spindel”, med gjennomgåande 
midtstamme og korte fruktbærande greiner.  
 
Plantevernmidler skal berre brukast i tråd med prinsippet om integrert plantevern. Det kan brukast 
dryppvatningsanlegg. 
 
Prognose for 1. haustedato skal fastsettast av forsøksringen saman med fruktlageret, på bakgrunn av analyser av 
innhald av stivelse og trykkfastleik av 6 pærer fra ca. 20 felt i heile Hardanger. Slik haustetidspunktprøve skal 
gjennomførast ca. 1-2 veker før normal haustetid.  
 
Pærene skal lagrast på kjølelager ved -1-0 °C, og vere nedkjølt innan 2 dagar etter hausting. Pærene skal tilfredsstilla 
spesifikasjonane i Tabell 1.  
 
Pærene skal, i tillegg til dei krava som er gitt til merking i næringsmiddellovgjevinga, merkast med produsentnummer 
eller -navn og pakkeriet sitt navn på pakningen.  
  
Uavhengige fagfolk skal minimum 5 ganger i året kontrollera ved stikkprøvar at pærer som seljes under 
produktnemninga Hardangerpærer held krava i denne forskriften.  
 
3. Merking av produktet: 
Hardangerpærer kan merkast med figurmerket for Beskytta opphavsnemning.  

 
§ 4 Iverksetting 

Forskriften blir satt i verk straks. 
 
 
 
VEDLEGG: 
 
Beskriving av produktet sitt opphav og tilknyting til det geografiske området: 
Dyrking av pærer i Hardanger har tradisjonar heilt tilbake til siste halvdel av 1700-talet. ”Skolelærde menn” innførte 
pæretre frå andre land, og spredte dei vidare til interesserte bønder. Bøndene lærte seg å pode og nye sortar kom til, 
bl.a. ble Keiserinnepære foredla fram i 1790-åra. Denne sorten var dominerande i Hardanger i over hundre år. Sortane 
som dyrkast i dag er alle tradisjonelle sortar, og mange har vært dyrka i Hardanger i over 100 år.  
 
Klima og jordsmonn i Hardanger sikrar god kvalitet på pærene. Pærer dyrka i Hardanger er kjenneteikna av god kvalitet, 
fin smak og tiltalande farge. Dette kan tilknytes områdets klima og jordsmonn, som gir eit høgt innhald av og god balanse 
mellom viktige smakskarakteristiske fruktsyrer og -sukker.  
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For å sikre store avlinger vart pærer tradisjonelt dyrka på svært store tre i tung og fuktig jord. Nyare undersøkjingar utført i 
Hardanger har vist at pærer godt kan dyrkast på mindre og meir effektive tre på lett grusjord slik som ein gjer med eple.  
 
Skredjorda er mineralrik og gir sunne og produktive tre. Jordas gode evne til både å holde på vatn og til å 
magasinera varme gir gode vekstvilkår for trea og god fruktvekst.   
 
 

 

Dato for registrert søknad: 11.6.2004 
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Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og 
fiskevarer § 15.   
 

 
 
 
Høring nr. 04/2005: 
 
Utkast til produktforskrift om vern av produktnemninga Hardangerplommer som Beskytta opphavsnemning. 
 
Høringa gir alle rett til å sette fram ei skriftleg og begrunna innvending mot fastsetting av produktforskrift om vern av 
produktneminga Hardangerplommer som Beskytta opphavsnemning, jf nemnte forskrift § 20.  
 
Forskrifta si vilkår om vern av nemnte produktnemning som Beskytta opphavsnemning reknast for å vere oppfylt.  
 
Høringsbrev med kommentarar er lagt ut under ”Høringer” på internettsida www.beskyttedebetengelser.no.  
 
Innvendingar skal sendast til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innan 23.8.2005. 
 
 
 
 
Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangerplommer som Beskytta opphavsnemning 

Fastsett av Mattilsynet dd.mm.åå med heimel i forskrift 05. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 
15. 

 
§ 1 Beskytta produktnemning 
Hardangerplommer   
 
§ 2 Rettmessig brukar 
Hardanger Fruktprodukt 
 
§ 3 Vilkår for bruk av produktnemininga 
1. Produktbeskriving: 

Hardangerplommer er plommer (Prunus) dyrka i Hardanger frå sortane Avalon, Edda, Excalibur, Jubileum, Mallard, 
Opal, Reeves og Victoria. 
 
Hardangerplommer skal ha den enkelte sorten sine spesielle eigenskapar med omsyn til størrelse, form, farge og 
smak, og minimum tilfredsstille krava til størrelse og innhald av stivelse gitt i Tabell 1.  
 
Hardangerplommer skal vere feilfrie, og skal ikkje ha skadar etter insektangrep eller skjemmande merker. 
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Hardangerplommer skal ha eit godt dogglag, og skal i størst mulig grad ha stilk. 
 
Tabell 1: Spesifikasjonar Hardangerplommer 

Plommesort Størrelse (mm) Stivelse (%) 

Avalon > 40 14,0 

Edda > 40 14,0 

Excalibur > 42 13,0 

Jubileum > 42 14,0 

Mallard > 40 14,0 

Opal > 38 14,0 

Reeves > 42 14,0 

Victoria > 40 14,0 
 
2. Geografisk område: 

Hardangerplommer skal dyrkast, sorterast og pakkast i Hardanger, som omfattar kommunane Jondal, Kvam, Granvin, 
Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda.  
 

3. Metode for produksjon:  
Produksjon av Hardangerplommer skal byggje på moderne dyrkingsteknikker.  
Trea skal plantast som eitt år gamle ”piske” eller to år gamle greinete tre, i ein planteavstand på 1,5-2,5 m i rada og 
3,5-5 m mellom radene. Som oftest skal det vere ei vegetasjonsfri stripe under trea. Trea skal som hovedregel 
formast som ein ”fri spindel” eller ”slank spindel”, med gjennomgåande midtstamme og korte fruktbærande greiner. 
Tre med svært oppretta vekst kan formast som ein ”vase”. 
 
Plantevernmidler skal berre brukast i tråd med prinsippet om integrert plantevern. Det kan brukast 
dryppvatningsanlegg. 
 
Riktig modningsutvikling og haustetid skal bestemmast av dyrkaren, eventuelt med rettleiing frå fruktlageret, ut i frå 
erfaring om fargeutvikling, smak og mjukning. Plommene skal tilfredsstille spesifikasjonane gitt i Tabell 1. Plommene 
skal innan 6 timer etter hausting vere kjølt ned til 4-6 °C. Dyrkarane kan sjølv sortera og pakka plommene før levering 
til fruktlageret. Pakkinga skal da kontrollerast før vidaresending. 
 
Plommene skal, i tillegg til krava som er gitt til merking i næringsmiddellovgjevinga, vere merka med 
produsentnummer eller -navn og pakkeriet sitt navn på pakningen.  
  
Uavhengige fagfolk skal minimum 5 ganger i året kontrollera ved stikkprøvar at plommer som seljes under 
produktnemninga Hardangerplommer held krava i denne forskrifta.  
 

4. Merking av produktet: 
Hardangerplommer kan merkast med figurmerke for Beskytta opphavsneming.  

 
§ 4 Iverksetting 

Forskrifta blir satt i verk straks.  
 
 
VEDLEGG: 
Beskriving av produktet sitt opphav og tilknyting til det geografiske området: 
Plommer har blitt dyrka i Hardanger sidan rundt år 1300, da engelske munkar kom til Ullensvang. Dei engelske munkane 
hadde stor interesse for hagebruk, bl.a. plommedyrking. Munkane ble drive bort fra Opedal under reformasjonen i 1536-
37, og med munkane forsvann og kunsten å pode. Fram til bøndene ca 250 år etter lærte seg å pode, dyrka dei små 
rotekte plommer. Kilder viser at ”skolelærde menn” stod for størstedelen av innføringa og spreiinga av nye plommetre, og 
det var sorenskrivar Koren i Ullensvang som i 1799 planta dei første Reineclaude plommene. Plommedyrkinga skaut 
deretter fart.  
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Klima og jordsmonn i Hardanger er godt egna for dyrking av plommer og gir plommene spesielle eigenskapar. Kalde 
vintre sikrar rik blomstring kvart år. Kjøleg klima og mykje lys i vekstsesongen gir plommer med frisk og syrleg smak pga 
høgt innhald av smakskarakteristiske fruktsyrer. Det er vist at plommene her har høgt innhald av askorbinsyre (C-
vitamin). Det varme og solrike klimaet gjennom sommaren sikrar at plommene blir søte på smak (9-12 %). Denne gode 
balansen mellom syrer og sukker kjenneteiknar plommer dyrka i Hardanger.  
 
I Hardanger dyrkast plommer på skredjord. Jorda er mineralrik og gir sunne og produktive tre. Jordas gode evne til både 
å holde på vatn og til å magasinera varme gir gode vekstvilkår for trea og god fruktvekst.   
 
Den lange tradisjonen med plommedyrking i Hardanger, har gitt dyrkarane gode kunnskapar om forholdet mellom sort, 
vekseplass og kvalitet på plommene.  
 

Dato for registrert søknad: 11.6.2004 
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Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og 
fiskevarer § 15.   
  
 
 
 
Høring nr. 05/2005: 
 
Utkast til produktforskrift om vern av produktnemninga Hardangermoreller som Beskytta opphavsnemning. 
 
Høringa gir alle rett til å sette fram ei skriftleg og begrunna innvending mot fastsetting av produktforskrift om vern av 
produktneminga Hardangermoreller som Beskytta opphavsnemning, jf nemnte forskrift § 20.  
 
Forskrifta si vilkår om vern av nemnte produktnemning som Beskytta opphavsnemning reknast for å vere oppfylt.  
 
Høringsbrev med kommentarar er lagt ut under ”Høringer” på internettsida www.beskyttedebetengelser.no.  
 
Innvendingar skal sendast til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innan 23.8.2005. 
 
 
 
 
 
 
Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangermoreller som Beskytta opphavsnemning 

Fastsett av Mattilsynet dd.mm.åå med heimel i forskrift 05.juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 
15. 

 
§ 1 Beskytta produktnemning 
Hardangermoreller   
 
§ 2 Rettmessig brukar 
Hardanger Fruktprodukt 
 
§ 3 Vilkår for bruk av produktnemninga 

1. Produktbeskriving: 
Hardangermoreller er morellar (Prunus Avium) dyrka i Hardanger frå sortane Chelan, Giorgia, Kristin, Lapins, 
Moreau, Regina, Samba, Skeena, Techlovan, Ulster og Van.  
 
Hardangermoreller skal ha den enkelte sorten sine spesielle eigenskapar med omsyn til størrelse, farge og smak, 
og skal minimum tilfredsstille krava til størrelse, farge og innhald av stivelse gitt i Tabell 1.  
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Hardangermoreller skal vere feilfrie og ha stilk. 
 
Tabell 1: Spesifikasjonar Hardangermoreller 

Morellsort Størrelse (mm) Farge (Cerice skala) Stivelse (%) 

Chelan® > 26 4 14,0 

Giorgia > 26 4 14,0 

Kristin > 26 4 14,0 

Lapins > 26 4 (-5) 14,0 

Moreau > 26 4 14,0 

Regina > 26 4 14,0 

Samba > 26 4 14,0 

Skeena > 26 4 14,0 

Techlovan > 26 4 14,0 

Ulster > 26 4 14,0 

Van > 26 4 14,0 
 

2. Geografisk område: 
Hardangermoreller skal dyrkast, sorterast og pakkast i Hardanger, som omfattar kommunane Jondal, Kvam, Granvin, 
Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda.  
 
3. Metode for produksjon: 
Produksjon av Hardangermoreller skal byggje på moderne dyrkingsteknikkar. Trea skal plantast som eitt år gamle 
”piske” eller to år gamle greinete tre, i ein planteavstand på 1,5-2,5 m i rada og 3,5-5 m mellom radene. Trea skal som 
hovedregel formast som ein ”fri spindel” eller ”slank spindel” (juletre), med gjennomgåande midtstamme og korte 
fruktbærande greiner.  
  
Plantevernmidler skal berre brukast i tråd med prinsippet om integrert plantevern. Det kan brukast 
dryppvatningsanlegg. 
 
Riktig modningsutvikling og haustetid skal fastsetjast av dyrkaren saman med fruktlageret ut frå fargeutvikling. 
Morellane skal tilfredsstille spesifikasjonane gitt i Tabell 1.  
 
Morellane skal kjølast ned til 3-6 °C i løpet av 4 timar etter hausting. Etter å ha blitt sortert og pakka skal morellane 
lagrast ved -1-4 °C. Heimepakka morellar skal kontrollerast før sending til grossist.  
 
Morellane skal, i tillegg til krava som er gitt til merking i næringsmiddellovgjevinga, vere merka med produsentnummer 
eller -navn og pakkeriet sitt navn på pakninga.  
  
Uavhengige fagfolk skal minimum 5 ganger i året kontrollere ved stikkprøvar at morellar som seljes under 
produktnemninga Hardangermoreller held krava i denne forskrifta.  
 
4. Merking av produktet: 
Hardangermoreller kan merkast med figurmerket for Beskytta opphavsnemning.   

 
§ 4 Iverksetting 

Forskrifta blir satt i verk straks. 
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VEDLEGG: 
 
Beskriving av produktet sitt opphav og tilknyting til det geografiske området: 
 
Morellar har blitt dyrka i Hardanger sidan slutten av 1700-talet. Dei første morelltrea i Hardanger vart planta av 
sokneprest Atche i Ullensvang (1758-1771), men den første til å foredla morellar var bonde Lars Larsson Bleie (f 1756). 
Han lærte seg å pode i 1775. 
 
Klima og jordsmonn i Hardanger er godt egna for dyrking av morellar. Det kjølege klimaet gir morellar med meir frisk og 
syrleg smak enn det ein finn andre stader. Dette kjem av høgt innhald av og god balanse mellom viktige 
smakskarakteristiske fruktsyrer og sukker. I Hardanger dyrkast morellar på skredjord. Jorda er mineralrik og gir sunne og 
produktive tre. Jordas gode evne til både å holda på vatn og til å magasinere varme gir gode vekstvilkår for trea og god 
fruktvekst.  
 
Morelldyrkinga sine lange tradisjonar i Hardanger har gitt dyrkarane gode kunnskapar om forholdet mellom sort, 
vekseplass og kvalitet. Gjennom dei siste 25 åra har forskningsarbeid utført i Hardanger gitt fleire gode kvalitetssorter 
med morellar. Morellar dyrka i Hardanger har eit godt omdømme. 
 
 
Dato for registrert søknad: 11.6.2004 
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Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og 
fiskevarer § 15.   
 
 
 
 
Høring nr. 06/2005: 
 
Utkast til produktforskrift om vern av produktnemninga Eplejuice frå Hardanger som Beskytta geografisk nemning. 
 
Høringa gir alle rett til å sette fram ei skriftleg og begrunna innvending mot fastsetting av produktforskrift om vern av 
produktneminga Eplejuice frå Hardanger som Beskytta geografisk nemning, jf nemnte forskrift § 20.  
 
Forskrifta si vilkår om vern av nemnte produktnemning som Beskytta geografisk nemning reknast for å vere oppfylt.  
 
Høringsbrev med kommentarar er lagt ut under ”Høringer” på internettsida www.beskyttedebetengelser.no.  
 
Innvendingar skal sendast til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innan 23.8.2005. 
 
 
 
 
Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Eplejuice frå Hardanger som Beskytta geografisk nemning 

Fastsett av Mattilsynet dd.mm.åå med heimel i forskrift 05.juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, 
geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 
15. 

 
§ 1 Beskytta produktnemning 

Eplejuice frå Hardanger  
 

§ 2 Rettmessig brukar 
Fellesjuice AS 

 
§ 3 Vilkår for bruk av produktnemninga 

2. Produktbeskriving: 
Eplejuice frå Hardanger er ferskpressa juice av sesongens eple dyrka i Hardanger. Eplejuice frå Hardanger skal ha 
klar lys gul farge og lett syrleg og aromatisk eplesmak.  
 
3. Geografisk område: 
Geografisk område for dyrking og pressing av eple til Eplejuice frå Hardanger må skje i Hardanger, som omfattar 
kommunane Jondal, Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda. 
 
4. Metode for produksjon: 
Som råvare skal det brukast godt modne eple som er sortert ut som presseple på fruktlagra i Hardanger. Eplesortane 
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som skal brukast er Gravensten, Summerred, Aroma og Discovery. Samannsettinga kan variere med sesongen.  
 
Ved mottak av eple på saftpresseriet skal tidspunkt for ankomst, namn på leverandør, vekt og bingenummer for 
oppbevaring av lasset noterast. Epla skal kontrollerast, og små eple, eple med råte og parti med Brix < 10 % godtas 
ikkje. Eple til produksjon av Eplejuice frå Hardanger skal tømmast i eigne bingar. Maksimum lagringstid i bingen skal 
vere 20 timar. 
 
Før epla mosast skal dårlege eple sorterast bort, og epla spylast med vatn ved høgt trykk for å få bort eventuell 
ureinskap. Faste eple skal mosast til små partiklar. Masken skal varmast til 22-24 ºC før den overførast til mesketank 
kor den skal stå i ca. 2 timar, eller til det øvste laget sprekk. Masken skal tilsettast pektinase for forbetring av utbytte, 
før eplemasken pressast.  
 
For å hindre gjæring skal eplejuicen etter pressing pasteuriserast ved minst 87 ºC i 15 sekund, før overføring til 
lagringstank for ny tilsetting av pektinase, samt amylase. Eplejuicen skal stå i ca. 6 timar ved 20-22 ºC.  
 
Eplejuicen skal klarnast ved tilsetting av bentonitt-leire og gelatin under røring i ca. 30 minutt, før henstand inntil 
eplejuicen er klar. Eplejuicen skal deretter separerast og pasteuriserast på nytt ved 87 ºC i 15 sekund, før nedkjøling 
til ca. 12 ºC og overføring til lagringstank. Juicen skal deretter innan 6 timar leverast til tappeanlegg. Temperaturen i 
juicen under transport skal ikkje overstige 12 ºC. 
 
På tappeanlegg skal juicen pasteuriserast ved 85 °C i 30 sekund, før nedkjøling til < 4 °C. Juicen skal tappast på 
kartong samme dag, og overførast til kjølelager for uttransport.  
 
Juicen skal kontrollerast for Brix-tal og innhold av mikroorganismar både ved mottak på tappeanlegg, under 
produksjon av nytappa vare og ved utløp av haldbarheitstida. Berre juice som tilfredsstiller spesifikasjonane for råvare 
og ferdig produkt skal kunne bruke den beskytta produktnemninga Eplejuice frå Hardanger.  
  
5. Merking av produktet: 
Eplejuice frå Hardanger kan merkast med teksten ”Beskytta geografisk nemning” og figurmerke for ”Beskytta 
geografisk nemning”.   

 
§ 4 Iverksetting 

Forskrifta blir satt i verk straks.  
 
 
 
 
VEDLEGG: 
 
Beskriving av produktet sitt opphav og tilknyting til det geografiske området 
Eplejuice frå Hardanger blir produsert av sesongens eple dyrka i Hardanger, av eple levert frå fruktlagra i Hardanger.  
 
I Hardanger kan tradisjonen med pressing av eple til eplesaft dokumenterast tilbake til slutten av 1700-talet. I 1818 skreiv 
prost Niels Hertzberg om Hardangerbonden Knut Jåstad (født 1744) at ”han lærte sine Sambygdinger at gjøre sig nytte 
av de vilde Skovæplers saft. Han gjorde sig hertil presser med sterke Jernskruer og solgte Saften i Bergen”. Det kan 
antas at kunnskapen om pressing av eple til eplesaft allereie var kjent i distriktet. I perioden fra 1890-1920 var det fleire 
fabrikkar i Hardanger med stort salg av eplecider og eplesaft, bl.a. Cideriet og Aga Cideri og saft.  
 
Eplejuice frå Hardanger er kjenneteikna ved ein lett syrleg og aromatisk eplesmak, noko som er eit resultat av 
samansettinga av epleråstoffet, dei spesielle kvalitetane som kjenneteiknar eple dyrka i Hardanger og dei lange 
tradisjonane og kunnskapane om produksjon av eplejuice/eplesaft i Hardanger.  
 
Eple dyrka i Hardanger har ein frisk og syrleg smak. Dette er eit resultat av dei spesielle vekstvilkåra som klimaet og 
naturen i Hardanger gir. På grunn av plasseringa på 60 ºN er klimaet i Hardanger kjøleg og rikt på lys i vekstsesongen. 
Eit slikt kjøleg klima gir eple med høgt innhald av smakskarakteristiske fruktsyrer (0,5-1,0 %), bl.a. spesielt mykje C-
vitamin. Samtidig sikrar varme og solrike sommardagar utvikling av tilstrekkeleg mengd sukkerartar (11-13 %). Også dei 
kjølege nettene om hausten bidreg til auka syre- og sukkerinnhald rett før hausting. Den gode balansen mellom syre- og 
sukkerinnhald kjenneteiknar eple dyrka i Hardanger.   
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I Hardanger er det lange tradisjonar for pressing av eple til eplesaft/eplejuice. Produksjon av Eplejuice frå Hardanger 
byggjer på opparbeida kunnskap og erfaring på kva for prosessar som gir den beste aroma, smak og produktutbytte.  
 
 
 
Dato for registrert søknad: 11.6.2004 
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Navnendringer 
 

 
Innehavers tidligere navn: Ansell Edmont Europe NV 
Innehavers nåværende navn: Ansell Healthcare Europe NV 
 
Innehavers tidligere navn: Rank Xerox LTD 
Innehavers nåværende navn:  Xerox Ltd 
 
Innehavers tidligere navn: Biocomfort Produkte zur Gesundheitspflege GmbH 
Innehavers nåværende navn: Biocomfort GmbH & Co KG 
 
Innehavers tidligere navn;  Lierne Lefsebakeri AS 
Innehavers nåværende navn:  Lierne Bakeri AS  
 
Innehavers tidligere navn: Bucher & Cie AG Langenthal 
Innehavers nåværende navn Bucher AG Langenthal 
 
Innehavers tidligere navn: Pensionskassan för Swedish Match Sverige ABs Förvaltningspersonal 
Innehavers nåværende navn: Pensionskassan PSF försäkringsförening 
 
Innehavers tidligere navn: Pharmacia (Perth) Pty Ltd 
Innehavers nåværende navn: Pfizer (Perth) Pty Ltd 
 
Innehavers tidligere navn: Delta West Pty Ltd 
Innehavers nåværende navn: Pfizer (Perth) Pty Ltd 
 
Innehavers tidligere navn:. Ose Systems AB 
Innehavers nåværende navn: ENEA Embedded Technology AB 
 
Tidligere innehavers navn: Jenaer Glaswerk GmbH 
Innehavers nåværende navn: Schott Jenaer Glas GmbH 
 
Innehavers tidligere navn: Sektkellerei Faber GmbH & Co 
Innehavers nåværende navn: Sektkellerei Faber GmbH 
 
Kundenr.: 295772 
Innehavers tidligere navn: Canadian Chemical Reclaiming Ltd 
Innehavers nåværende navn: CCR Technologies Ltd 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 20/05 ble int.reg.nr. 0496372 
(200208377) kunngjort med feil i varefortegnelsen. Riktig 
varefortegnelse er:
Klasse 9 Electronic apparatus and instruments; 
television sets, radios, integrated radios and recorders, 
radio-transmitters, record players; recorded or blank 
magnetic tapes; audio tape recorders, video recorders; 
scientific, nautical, surveying, electric (including wireless 
apparatus), photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
emergency (life-saving) and teaching apparatus and 
instruments; coin or token-operated automatic 
apparatus; talking machines; cash registers, calculating 
machines; fire extinguishers.  
Klasse 16 Paper and paper articles, cardboard and 
cardboard articles; printed matter, newspapers and 
periodicals, books; bookbinding material; photographs; 
stationery, adhesive materials (for stationery); artists' 
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional or teaching material 
(excluding apparatus); playing cards; printing type; 
printing blocks.  
Klasse 35 Advertising and business.  
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