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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.: 227427 
(151) Reg.dato.: 2005.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.08 

(210) Søknadsnr.: 200211915 
(220) Inndato: 2002.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FreeSpot 

(730) Innehaver: 
 Buffalo Inc , 15, Shibata Hondori 4-chome, Minami-ku, 

457-8520 NAGOYA-SHI AICHI, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Interkom; telefonsett; automatiske 

telegrafapparater; repetisjons vekslingsmaskiner; 
radiomottakere; radiooverføringsapparater; bærbare 
radiokommunikasjonsmaskiner og -apparater; flerkanal 
radiokommunikasjonsmaskiner og -apparater for faste 
stasjoner; enkelkanal radiokommunikasjonsmaskiner 
og -apparater for faste stasjoner; navigasjonsapparater 
for kjøretøyer (on-board computers); antenner; 
datamaskiner; integrerte kretser; integrerte kretser i stor 
målestokk; videospill for forbrukere; trådløst 
utstyr/innretninger for lokalområdenettverk (LAN) 
nemlig trådløse LAN tilgangspunkter, trådløse LAN-
kort, trådløs skriver og trådløs LAN antenner; 
dataprogram til bruk i nettverkprogram. 
35 Magasinannonsering; avis-, TV-, 
radioannonsering; annonsering på innsiden og utvendig 
av kjøretøyer; annonsering ved ballonger; annonsering 
på oppslagstavler; annonsering gjennom 
plakatoppslag; gate- og butikkfrontspredning av 
annonseringsmateriell; demonstrasjon av varer; 
annonsering ved postordre (direktepostannonsering); 
utarbeidelse av reklame- og annonsetekster; innredning 
av butikkvinduer; bedriftsledelseanalyse eller 
konsulentvirksomhet for bedrifter; 
markedsundersøkelser; fremskaffelse av informasjon 
om varesalg; fremskaffelse av industriell eller 
kommersiell informasjon; organisering av salg via 
Internett; salgsfremmende konsulenttjenester; 
agenturer for postordre via Internett; drift av 
datamaskiner, tekstbehandlingsmaskiner, 
telexmaskiner og andre lignende maskiner; leie av 
kopieringsmaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og 
andre kontormaskiner. 

 

 37 Rørleggerarbeid,maskininstallasjoner; boring 
av brønner; installasjon og reparasjon av ledningsnett 
for elektrisitet; installasjon og reparasjon av 
ledningsnett for telekommunikajson, termisk isolering 
for bygninger; reparasjon eller vedlikehold av 
datamaskiner; reparasjon eller vedlikehold av 
telefonapparater; reparasjon eller vedlikehold av radio- 
eller TV-sett; reparasjon eller vedlikehold av interkom; 
reparasjon eller vedlikehold av telefonsett; reparasjon 
eller vedlikehold av automatiske telegrafapparater; 
reparasjon eller vedlikehold av repeterende vekslere 
eller formidlingsstasjoner; reparasjon eller vedlikehold 
av radiomottagere; reparasjon eller vedlikehold av 
radiotransmittere; reparasjon eller vedlikehold av 
bærbare radiokommunikasjonsmaskiner og apparater; 
reparasjon eller vedlikehold av 
radiokommunikasjonsmaskiner med multikanaler og 
apparater for stasjonære stasjoner; reparasjon og 
vedlikehold av radiokommunikasjonsmaskiner og -
apparater med enkle kanaler for stasjonære stasjoner; 
reparasjon eller vedlikehold av navigasjonsapparater 
for kjøretøyer (innebygde datamaskiner); reparasjon 
eller vedlikehold av antenner. 
38 Mobiltelefonkommunikasjon; telextjenester; 
kommunikasjon ved datamaskinterminaler; 
kommunikasjon ved telegrammer; kommunikasjon med 
telefoner; faksoverføringer; personsøkertjenester; 
fremskaffelse av informasjon ved telekommunikasjon; 
TV-kringkasting; kringkasting via kabel-TV; 
radiokringkasting; kringkasting via kabelradio; 
nyhetsformidling via telekommunikasjon; leie av 
telekommunikasjonsutstyr samt telefon- og 
faksapparater; agenturer for medlemskapsavtaler på 
kommunikasjonstjenester eller andre 
telekommunikasjonstjenester på datamaskinterminaler; 
kommunikasjon ved trådløse LAN. 
42 Designing av datamaskiner; designing av 
andre maskiner, apparater, instrumenter samt deres 
deler eller systemer komponert av slike maskiner, 
apparater og instrumenter; dataprogramvaredesign, 
dataprogrammering eller vedlikehold av 
dataprogramvare; fremskaffelse av informasjon på 
søking av WEB-områder; designing, opprettelse eller 
vedlikehold av hjemmesider på Internett; 
datainformasjon eller andre databehandlinger ved bruk 
av datamaskiner; konsulenttjenester på designing av 
databehandlingssystemer; designing, opprettelse eller 
vedlikehold av web-omårder for andre; tekniske råd 
relatert til utførelse, drift av datamaskiner og andre 
maskiner som krever høyt nivå av personlige 
kunnskaper, dyktighet eller erfaring av operatørene for 
å utføre nøyaktighet i driften av dem; leie av 
datamaskiner; fremskaffelse av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 229991 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200413349 
(220) Inndato: 2004.12.29 
(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: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Lydmottakere og videomottakere; elektriske 
ledninger; kassettspillere; CD spillere; koaksialkabler, 
kompaktdiskspillere, kompaktdisker (audio-video); 
kompaktdisker (skrivebeskyttet lager); 
kompaktdiskopptakere; computerspillprogammer; 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kontrollere, 
styrepinner, minnekort, volumkontrollenheter og mus for 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk med fjernsynsapparater; DVD-ROM spillere; 
DVD opptakere; DVD videoopptakere; DVD spillere; 
nedlastbare bilde- og tegndata for tidsskrifter, bøker, 
aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; 
nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, CD ROM 
og andre minnemedia; innregistrerte programmer for 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske publikasjoner; hodetelefoner; optiske 
datamedia; optiske disker; optiske disker (audio-video); 
personlige stereoanlegg; bærbare videospill med fjernsyn 
med krystalldisplay; programmer for videospillmaskiner; 
programmer for videospill for forbrukermarkedet; innspilte 
DVD ROM, innspilte videodisker og -bånd; magnetiske 
kort med lydopptak; ark og bånd; optiske disker med 
lydopptak; optiske disker for lydopptak; 
lydgjengivelsesapparater; båndopptakere; 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptaker; 
videotape; optiske disker med videoopptak. 
28 Automatiske og myntopererte 
underholdningsmaskiner; apparater for elektroniske spill 
andre enn slike bare beregnet for fjernsynsmottakere; 
automatiske spill andre enn slike bare beregnet for 
fjernsynsmottakere; dukker; golfballer; golfhansker; 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske spill i lommestørrelse. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 229992 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200413350 
(220) Inndato: 2004.12.29 
(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: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Lydmottakere og videomottakere; elektriske 
ledninger; kassettspillere; CD spillere; koaksialkabler, 
kompaktdiskspillere, kompaktdisker (audio-video); 
kompaktdisker (skrivebeskyttet lager); 
kompaktdiskopptakere; computerspillprogammer; 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kontrollere, 
styrepinner, minnekort, volumkontrollenheter og mus for 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk med fjernsynsapparater; DVD-ROM spillere; 
DVD opptakere; DVD videoopptakere; DVD spillere; 
nedlastbare bilde- og tegndata for tidsskrifter, bøker, 
aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; 
nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, CD ROM 
og andre minnemedia innregistrerte programmer for 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske publikasjoner; hodetelefoner; optiske 
datamedia; optiske disker; optiske disker (audio-video); 
personlige stereoanlegg; bærbare videospill med fjernsyn 
med krystalldisplay; programmer for videospillmaskiner; 
programmer for videospill for forbrukermarkedet; innspilte 
DVD ROM, innspilte videodisker og -bånd; magnetiske 
kort med lydopptak; ark og bånd; optiske disker med 
lydopptak; optiske disker for lydopptak; 
lydgjengivelsesapparater; båndopptakere; 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptaker; 
videotape; optiske disker med videoopptak. 
28 Automatiske og myntopererte 
underholdningsmaskiner; apparater for elektroniske spill 
andre enn slike bare beregnet for fjernsynsmottakere; 
automatiske spill andre enn slike bare beregnet for 
fjernsynsmottakere; dukker; golfballer; golfhansker; 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske spill i lommestørrelse. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 229993 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200413365 
(220) Inndato: 2004.12.29 
(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: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Lydmottakere og videomottakere; elektriske 
ledninger; kassettspillere; CD spillere; koaksialkabler, 
kompaktdiskspillere, kompaktdisker (audio-video); 
kompaktdisker (skrivebeskyttet lager); 
kompaktdiskopptakere; computerspillprogarmmer; 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kontrollere, 
styrepinner, minnekort, volumkontrollenheter og mus for 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk med fjernsynsapparater; DVD-ROM spillere; 
DVD opptakere; DVD videoopptakere; DVD spillere; 
nedlastbare bilde- og tegndata for tidsskrifter, bøker, 
aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; 
nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, CD ROM 
og andre minnemedia; innregistrerte programmer for 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske publikasjoner; hodetelefoner; optiske 
datamedia; optiske disker; optiske disker (audio-video); 
personlige stereoanlegg; bærbare videospill med fjernsyn 
med krystalldisplay; programmer for videospillmaskiner; 
programmer for videospill for forbrukermarkedet; innspilte 
DVD ROM, innspilte videodisker og -bånd; magnetiske 
kort med lydopptak; ark og bånd; optiske disker med 
lydopptak; optiske disker for lydopptak; 
lydgjengivelsesapparater; båndopptakere; 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptaker; 
videotape; optiske disker med videoopptak. 
28 Automatiske og myntopererte 
underholdningsmaskiner; apparater for elektroniske spill 
andre enn slike bare beregnet for fjernsynsmottakere; 
automatiske spill andre enn slike bare beregnet for 
fjernsynsmottakere; dukker; golfballer; golfhansker; 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske spill i lommestørrelse. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

(111) Reg.nr.: 229994 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200410912 
(220) Inndato: 2004.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Göingefiltret 

(730) Innehaver: 
 Aqua Expert AB , Mårdvägen 7, 35245 VÄXJÖ, SE 

(740) Fullmektig: 
 Lillehammer Vannbehandling , Postboks 3023, 2611 

LILLEHAMMER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Vannfilter. 
37 Vannrensing. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 229995 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200502085 
(220) Inndato: 2005.03.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UMN 

(730) Innehaver: 
 Ungdom Mot Narkotika UMN , Torggata 1, 0181 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Tidsskrifter; aviser; trykksaker; brosjyrer; 

instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 
36 Veldedighetsinnsamlinger; organisering og 
ledelse av pengeinnsamlingsaksjoner. 
41 Organisering og ledelse av kongresser, 
konferanser og seminarer; kulturelle aktiviteter; 
utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
underholdningsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 229996 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501700 
(220) Inndato: 2005.02.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLENTROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SLENTROL 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Enterprises SarL , Rond point du Kirchberg, 51 

avenue JF Kennedy, 1855 LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for veterinær bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 229997 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200502088 
(220) Inndato: 2005.03.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTIPHARMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTIPHARMA 

(730) Innehaver: 
 Fulfillment AS , Strandveien 3, 2212 KONGSVINGER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetiske produkter for hud- og hårpleie. 

5 Farmasøytiske midler for hud- og hårpleie; 
naturlegemidler for human bruk; kosttilskudd og 
helsekost, vitamin- og mineralpreparater, medisinske 
og/eller styrkende urter. 
29 Kosttilskudd og helsekostpreparater, i 
hovedsak bestående av animalske produkter. 
30 Kosttilskudd og helsekostpreparater, i 
hovedsak bestående av vegetabilske produkter. 
31 Pollen og pollenekstrakter. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 229998 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501921 
(220) Inndato: 2005.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 229999 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200502089 
(220) Inndato: 2005.03.09 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.16 US 78/484,629 
(540) Gjengivelse av merket: 

CGL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CGL 

(730) Innehaver: 
 SeaOne Maritime Corp , 333 Clay Street, Suite 4605, 

TX77002 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Blanding av naturgass og flytende 

løsningsmiddel. 
39 Forsyning av blanding av naturgass og flytende 
løsningsmiddel. 
40 Tjenester relatert til produksjon av blanding av 
naturgass og flytende løsningsmiddel. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230000 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200407439 
(220) Inndato: 2004.07.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEARARMOIRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEARARMOIRE 

(730) Innehaver: 
 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.; lekedyr av plysj 
og fylte lekedyr og dukker og tilbehør til disse; 
håndholdte enheter for elektronisk spill; leker, inkludert 
badeleker og trekkeleker, musikkleker, minatyrfigurer, 
myke spedbarnsleker, stillbare lekefigurer; brettspill og 
spill. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
lagertjenester for detaljsalg, postordretjenester, 
postordrekatalogtjenester og detaljsalgtjenester via et 
globalt computer nettverk innenfor området fylte lekedyr 
og lekedyr av plysj og dukker og tilbehør til disse 
omfattende CD-plater, CD-spillere, kassetter, 
videokassetter DVD-plater, DVD-spillere, laserdisketter, 
kassetter for videospill, kassettspillere, båndopptakere, 
videospillere, videopptakere, MP3 spillere, radio, TV, 
spillere for videospill, computer software, software for 
utdanning og opplæring, software for dataspill, personlig 
digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og 
telefoner, mobiltelefoner, kameraer, smykker, bøker, 
flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer, 
gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita, nemlig 
skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, 
nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, 
ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av 
plast og papir; plakater og kalendere, vesker, 
handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmoner, 
kofferter for dukker og tilbehør til disse, keramiske 
statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og av ikke-
metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig 
tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, 
strøbokser for salt og pepper, husgeråd, nemlig laken, 
sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og 
grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230001 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200407450 
(220) Inndato: 2004.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUILD-A-PARTY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUILD-A-PARTY 

(730) Innehaver: 
 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Produksjon av plysj- og fylte leker og tilbehør til 
disse. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdnings- og utdannelsesvirksomhet 
innenfor områdene historie, geografi, samfunnsstudier, 
vitenskap og andre emner av interesse for barn; video- 
og filmproduksjon og -distribusjon, radio-og 
TVproduksjoner og distribusjon av dette til andre; 
underholdning innenfor sportsbegivenheter innenfor 
områdene amerikansk fotball, baseball, tennis, 
basketball, fotball, hockey, gymnastikk, skøyteløp, 
svømming, volleyball og sykkelløp; 
publiseringsvirksomhet; organisering av messer og 
utstillinger innenfor områdene leker og spill og tilbehør til 
dette; underholdningsvirksomhet vedrørende pågående 
TV- og radioprogrammer innen områdene 
barneprogrammer, opplæring og historie, varieté- og 
komedieprogrammer, fornøyelsesparker; 
underholdningsvirksomhet inkludert fremskaffelse av on-
line dataspill, konserter, dukkeshow, teaterfremførelser, 
livefremførelser av musikkgrupper, fornøyelsesparker, 
barnehager; organisere fester for andre; 
helseklubbvirksomhet; museer; filmteatere og kinoer; 
opptaksstudiovirksomhet; billettreservering for show og 
andre underholdningsbegivenheter; dyrehager og 
dyreparker. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.19 - 51/05

 

9 
 

(111) Reg.nr.: 230002 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200407452 
(220) Inndato: 2004.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUB CONDO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUB CONDO 

(730) Innehaver: 
 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.; lekedyr av plysj 
og fylte lekedyr og dukker og tilbehør til disse; 
håndholdte enheter for elektronisk spill; leker, inkludert 
badeleker og trekkeleker, musikkleker, minatyrfigurer, 
myke spedbarnsleker, stillbare lekefigurer; brettspill og 
spill. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
lagertjenester for detaljsalg, postordretjenester, 
postordrekatalogtjenester og detaljsalgtjenester via et 
globalt computer nettverk innenfor området fylte lekedyr 
og lekedyr av plysj og dukker og tilbehør til disse 
omfattende CD-plater, CD-spillere, kassetter, 
videokassetter DVD-plater, DVD-spillere, laserdisketter, 
kassetter for videospill, kassettspillere, båndopptakere, 
videospillere, videopptakere, MP3 spillere, radio, TV, 
spillere for videospill, computer software, software for 
utdanning og opplæring, software for dataspill, personlig 
digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og 
telefoner, mobiltelefoner, kameraer, smykker, bøker, 
flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer, 
gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita, nemlig 
skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, 
nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, 
ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av 
plast og papir, plakater og kalendere, vesker, 
handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, 
kofferter for dukker og tilbehør til disse, keramiske 
statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og av ikke-
metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig 
tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, 
strøbokser for salt og pepper, husgeråd, nemlig laken, 
sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og 
grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230004 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200407438 
(220) Inndato: 2004.07.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt 
i andre klasser; juletrepynt; lekedyr av plysj og fylte 
lekedyr og dukker og tilbehør til disse; håndholdte 
enheter for elektronisk spill; badeleker og trekkeleker, 
musikkleker, minatyrfigurer, myke spedbarnsleker, 
stillbare lekefigurer; brettspill og spill. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
lagertjenester for detaljsalg, postordretjenester, 
postordrekatalogtjenester og detalj salgtjenester via et 
globalt computer nettverk innenfor området fylte lekedyr 
og lekedyr av plysj og dukker og tilbehør til disse 
omfattende CD-plater, CD-spillere, kassetter, 
videokassetter DVD-plater, DVD-spillere, laserdisketter, 
kassetter for videospill, kassettspillere, båndopptakere, 
videospillere, videopptakere, MP3 spillere, radio, TV, 
spillere for videospill, computer software, software for 
utdanning og opplæring, software for dataspill, personlig 
digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og 
telefoner, mobiltelefoner, kameraer, smykker, bøker, 
flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer, 
gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita, nemlig 
skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, 
nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, 
ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av 
plast og papir, plakater og kalendere, vesker, 
handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmoner, 
kofferter for dukker og tilbehør til disse, keramiske 
statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og av ikke-
metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig 
tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, 
strøbokser for salt og pepper, husgeråd, nemlig laken, 
sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og 
grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.19 - 51/05
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(111) Reg.nr.: 230005 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200407451 
(220) Inndato: 2004.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHOOSE ME, HEAR ME, STUFF 
ME, STITCH ME, FLUFF ME, NAME 
ME, DRESS ME, TAKE ME HOME 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHOOSE ME, HEAR ME, STUFF ME, STITCH ME, 

FLUFF ME, NAME ME, DRESS ME, TAKE ME HOME 
(730) Innehaver: 

 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
lagertjenester for detaljsalg, postordretjenester, 
postordrekatalogtjenester og detaljsalgtjenester via et 
globalt computer nettverk innenfor området fylte lekedyr 
og lekedyr av plysj og dukker og tilbehør til disse 
omfattende CD-plater, CD-spillere, kassetter, 
videokassetter DVD-plater, DVD-spillere, laserdisketter, 
kassetter for videospill, kassettspillere, båndopptakere, 
videospillere, videopptakere, MP3 spillere, radio, TV, 
spillere for videospill, computer software, software for 
utdanning og opplæring, software for dataspill, personlig 
digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og 
telefoner, mobiltelefoner, kameraer, smykker, bøker, 
flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer, 
gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita, nemlig 
skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, 
nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, 
ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av 
plast og papir, plakater og kalendere, vesker, 
handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, 
kofferter for dukker og tilbehør til disse, keramiske 
statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og av ikke-
metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig 
tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, 
strøbokser for salt og pepper, husgeråd, nemlig laken, 
sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og 
grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230006 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200407457 
(220) Inndato: 2004.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUILD-A-BEAR WORKSHOP 

(730) Innehaver: 
 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
lagertjenester for detaljsalg, postordretjenester, 
postordrekatalogtjenester og detaljsalgtjenester via et 
globalt computer nettverk innenfor området fylte lekedyr 
og lekedyr av plysj og dukker og tilbehør til disse 
omfattende CD-plater, CD-spillere, kassetter, 
videokassetter DVD-plater, DVD-spillere, laserdisketter, 
kassetter for videospill, kassettspillere, båndopptakere, 
videospillere, videopptakere, MP3 spillere, radio, TV, 
spillere for videospill, computer software, software for 
utdanning og opplæring, software for dataspill, personlig 
digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og 
telefoner, mobiltelefoner, kameraer, smykker, bøker, 
flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer, 
gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita, nemlig 
skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, 
nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, 
ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av 
plast og papir, plakater og kalendere, vesker, 
handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, 
kofferter for dukker og tilbehør til disse, keramiske 
statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og av ikke-
metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig 
tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, 
strøbokser for salt og pepper, husgeråd, nemlig laken, 
sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og 
grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.19 - 51/05
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(111) Reg.nr.: 230007 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501927 
(220) Inndato: 2005.03.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUASET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUASET 

(730) Innehaver: 
 Rohm and Haas Co , 100 Independence Mall West, 

PA19106-2399 PHILADELPHIA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til bruk i fremstilling av 

maling og bestrykningsmidler; kjemiske produkter til bruk 
i behandling, bestrykning og liming av fibre og substrater.

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230008 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501929 
(220) Inndato: 2005.03.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICE GRIP KW21 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICE GRIP KW21 

(730) Innehaver: 
 Kumbo Tire Co Inc , 555 Sochoon-Dong, Kwangsan-Gu,  

KWANGJU-SHI, KR 
(740) Fullmektig: 

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

 12 Dekk for kjøretøyer. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 230009 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200502094 
(220) Inndato: 2005.03.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Munchee BISCUITS 

(730) Innehaver: 
 Ceylon Biscuits Ltd , P.O.Box  03,  PANNIPITIYA, LK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Konfekt og konditorvarer, kjeks. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230010 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200409858 
(220) Inndato: 2004.10.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 braud bollur 

(730) Innehaver: 
 Braud og Bollur AS sus , v/Andri Sightorsson, c/o Angvik 

Island Invest AS, Storgt 22, 6413 MOLDE, NO 
(740) Fullmektig: 

 Per Øverbø, Julsundvn. 4, 6400 MOLDE, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Næringsmidler på basis av mel; kaffe med 
melk, kakao med melk, sjokolade med melk; smørbrød; 
småkaker. 
43 Konditori; kafé. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230011 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200500729 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EL ORIGEN 

(730) Innehaver: 
 Viña Santa Carolina SA , Til-Til 2228, Macul,  

SANTIAGO, CL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230012 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200500567 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.20 US 78/551,149 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIDEAWAY HOT TUBS THE 
PERFECT FIT! 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIDEAWAY HOT TUBS THE PERFECT FIT! 

(730) Innehaver: 
 Marquis Corp , 596 Hoffman Road, OR97351 

INDEPENDENCE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Boblebad og kurbad i form av varmebassenger.

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230013 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200407456 
(220) Inndato: 2004.08.02 
(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: 
 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; lekedyr av plysj 
og fylte lekedyr og dukker og tilbehør til disse; 
håndholdte enheter for elektronisk spill; leker, inkludert 
badeleker og trekkeleker, musikkleker, minatyrfigurer, 
myke spedbarnsleker, stillbare lekefigurer; brettspill og 
spill. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
lagertjenester for detaljsalg, postordretjenester, 
postordrekatalogtjenester og detaljsalgtjenester via et 
globalt computer nettverk innenfor området fylte lekedyr 
og lekedyr av plysj og dukker og tilbehør til disse 
omfattende CD-plater, CD-spillere, kassetter, 
videokassetter DVD-plater, DVD-spillere, laserdisketter, 
kassetter for videospill, kassettspillere, båndopptakere, 
videospillere, videopptakere, MP3 spillere, radio, TV, 
spillere for videospill, computer software, software for 
utdanning og opplæring, software for dataspill, personlig 
digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og 
telefoner, mobiltelefoner, kameraer, smykker, bøker, 
flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer, 
gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita, nemlig 
skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, 
nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, 
ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av 
plast og papir, plakater og kalendere, vesker, 
handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, 
kofferter for dukker og tilbehør til disse, keramiske 
statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og av ikke-
metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig 
tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, 
strøbokser for salt og pepper, husgeråd, nemlig laken, 
sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og 
grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230014 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501930 
(220) Inndato: 2005.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HD OILTECH 

(730) Innehaver: 
 Helge Dykesteen, Markveien 39, 4020 Stavanger,  , NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
føringsskiver, ventiler, slipper (kileelementer), klemmer, 
hydrauliske sikkerhetsklemmer, hullboringsverktøy for 
rør, alle de forannevnte varer til bruk i oljeindustrien. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). 
37 Reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230015 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501938 
(220) Inndato: 2005.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UTGAARD AS BYENS MALER Maler & 

Byggtapetserfirma 
(730) Innehaver: 

 Utgaard AS , Carl Johansgate 12, 7010 TRONDHEIM, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Bygge- og reparasjonsvirksomhet; tapetsering; 
malervirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230016 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501939 
(220) Inndato: 2005.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lislerud tradisjon i farver 

(730) Innehaver: 
 Walther P Lislerud AS , Glensgatan 24, 1706 

SARPSBORG, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

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

installasjonsvirksomhet; malevirksomhet; tapetsering; 
legging av gulvbelegg. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230017 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200408284 
(220) Inndato: 2004.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORGES FOTBALLFORBUND THE FOOTBALL 

ASSOCIATION OF NORWAY NFF 
(730) Innehaver: 

 Norges Fotballforbund , Serviceboks 1 Ullevaalstadion, 
0840 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Kniver, gafler og skjeer. 
14 Smykker og armbåndsur. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker, bøker, kalendrer skrivesaker og papirvarer; 
instruksjons og undervisningsmateriell. 
18 Kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, håndklær. 
25 Klær; fottøy; hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte tørrede 
og kote frukter og grønnsaker; syltetøy og kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, næringsmidler av 
kom, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis.
31 Friske. frukter og grønnsaker. 
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
39 Organisering av reiser. 
41 Utdannelsevirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbredning av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230018 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200400691 
(220) Inndato: 2004.01.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIMA 

(730) Innehaver: 
 Optimera Gruppen AS , Postboks 693, Skøyen, 0214 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand herunder rådgivning og konsultasjon, 

ved ledelse og administrasjon av bedrifter; import- og 
eksportagenturer; organisering av messer for salg og 
markedsføring; annonse og reklamevirksomhet; 
kontortjenester. 
37 Byggevirksomhet; byggeledelse; 
bygningsinformasjon; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsmaskiner. 
39 Transportvirksomhet; befraktingsvirksomhet; 
innpakning og lagring av varer; utleie av lagerplass. 
42 Materialtesting; plantegning i forbindelse med 
bygging; tekniske prosjektstudier; rådgivning vedrørende 
bygging; design og utvikling, samt utleie av datamaskiner 
og dataprogrammer; ajorføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; industrielt design; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
dertil; industriell analyse og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230019 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501845 
(220) Inndato: 2005.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORWEGIAN HEART SALMON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORWEGIAN HEART SALMON 

(730) Innehaver: 
 Sverre Ludvig Seierstad, Postboks 83, 8827 DØNNA, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fisk, spiselige oljer og fett. 

42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil. 
44 Medisinske tjenester; vetrinære tjenester; 
hygenisk behandling. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230020 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200411701 
(220) Inndato: 2004.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MODUL OFFICE 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i 

merket 
(730) Innehaver: 

 S T Interiør as , Postboks 231, 8001 BODØ, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler, herunder kontormøbler; 

kontorinnredninger som kan fastmonteres. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230021 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501085 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(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: 
 Seven For All Mankind LLC , 2650 Fruitland Avenue, 

CA90058 VERNON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230022 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501714 
(220) Inndato: 2005.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HÖEGH LNG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HÖEGH LNG 

(730) Innehaver: 
 Leif Höegh & Co AS , Postboks 2596, Solli, 0203 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Flytende eller ikke flytende terminalplattformer; 

apparater for lasting og lossing; transportører. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk i vannet, 
herunder fartøy, tankskip, lasteskip og fraktskip; 
apparater og innretninger for transport via kabler og rør. 
39 Transportvirksomhet, transport av fluider, 
herunder transport av flytende naturgass og komprimert 
naturgass; transportmeglingsvirksomhet; 
transportinformasjon; innpakning og lagring av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230023 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200501098 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(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: 
 S. T. Dupont , Paris,  , FR 

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

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

 9 Briller, solbriller, brilleetuier, brilleinnfatninger. 
14 Mansjettknapper, slipsnåler, seddelklyper, 
nøkkelringer av edelmetall,armbåndsur og klokker. 
16 Skriveredskaper; fyllepenner, kulepenner, 
tusjer, blyanter, skrublyanter blekk. 
18 Lommebøker, pengepunger, kortetuier, 
håndvesker, nøkkelpunger av lær ,reisebager, 
dokumentkofferter, dokumentmapper, kofferter, 
paraplyer, spaserstokker.   
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
34 Tobakk, sigarer, sigaretter, artikler for røkere, 
lightere. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230024 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200500918 
(220) Inndato: 2005.02.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAMIAMI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAMIAMI 

(730) Innehaver: 
 Texas Farm Products Holding Co , 915 South Fredonia 

Street, TX75961 NACOGDOCHES, US 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland, 0134 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Næringsmidler for kjæledyr. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230025 
(151) Reg.dato.: 2005.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.08 

(210) Søknadsnr.: 200502069 
(220) Inndato: 2005.03.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VEDDE 

(730) Innehaver: 
 AS H Koppernæs & Sønner , Postboks 4, 6025 

ÅLESUND, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230026 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200410754 
(220) Inndato: 2004.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er tre-dimensjonalt 

(730) Innehaver: 
 Axel Benkhardt, Willhöden 23, 22587 HAMBURG, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd, særlig apparater laget av en støpt gjenstand i 
form av en spøkelsesaktig figur med en 
bevegelseskontrollert snakke og/eller musikkmodul. 
11 Toaletter, toalettlokk med et apparat festet til 
den bevegelige delen laget av en støpt gjenstand i form 
av en spøkelsesaktig figur. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230027 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200501686 
(220) Inndato: 2005.02.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAKIZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAKIZA 

(730) Innehaver: 
 Tenza Norge AS , Økernveien 195, 0584 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Ris, krydder, mel av korn. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230028 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200500495 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MY HOUSE 

(730) Innehaver: 
 Bohus AS , Østre Aker vei 19, 0511 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; 
belysningsartikler og takvifter. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av innbo, herunder salg av møbler, interiørutstyr, 
belysningsutstyr, utstyr og redskaper til kjøkken og bad, 
tepper og tekstiler; salg av sofaer, sovesofaer, stoler, 
paller, krakker, taburetter, bord, kister, seng og 
sengeutstyr herunder madrasser, hylle- og skapsystemer, 
kommoder, baderomsinventar og kontormøbler; 
organisering av utstillinger for handels- og reklameformål.
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230029 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200412571 
(220) Inndato: 2004.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RODEO 

(730) Innehaver: 
 Isuzu Jidosha KK (a/t/a Isuzu Motors Ltd) , 26-1, Minami-

Oi 6-chome, Shinagawa-Ku, 140-0013 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Landkjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230030 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200501934 
(220) Inndato: 2005.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOMPIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOMPIS 

(730) Innehaver: 
 Normisjon , v/General sekretær, Postboks 9219 

Grønland, 0134 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Veldedighetsinnsamlinger. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230031 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200412598 
(220) Inndato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORDIS ENTERPRISE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORDIS ENTERPRISE 

(730) Innehaver: 
 Cordis Corp , 14201 NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI 

LAKES, US 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland, 0134 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske stenter. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230032 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200408594 
(220) Inndato: 2004.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAVIDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAVIDA 

(730) Innehaver: 
 Ravida , Postboks 17, 1390 VOLLEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstilvarer av alpacaull. 

25 Klær av alpacaull. 
37 Renholdstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230033 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200412593 
(220) Inndato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Alokozay Celebrate the moment 

(730) Innehaver: 
 Alokozay FZE ,  DUBAI, AE 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230034 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200412142 
(220) Inndato: 2004.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUUS 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Melk og melkeprodukter; 
meieriprodukter; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av søt 
melk, drikker av syrnet melk, drikker laget hovedsakelig 
av melk. 
30 Kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller 
sjokoladebaserte drikker. 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230035 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200501936 
(220) Inndato: 2005.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PF Pedagogisk Forlag 

(730) Innehaver: 
 Odd Haugstad, Hveteveien 32, 4635 KRISTIANSAND S, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utgivelse av bøker og tekster, andre enn 

reklametekster. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230036 
(151) Reg.dato.: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Søknadsnr.: 200400597 
(220) Inndato: 2004.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEFSHOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEFSHOT 

(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  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230037 
(151) Reg.dato.: 2005.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.11 

(210) Søknadsnr.: 200502058 
(220) Inndato: 2005.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENGERDAL ØSTFJELL AS 

(730) Innehaver: 
 Engerdal Østfjell AS , 2440 ENGERDAL, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Prefabrikerte hytter, annekser og garasjer i tre. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230038 
(151) Reg.dato.: 2005.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.11 

(210) Søknadsnr.: 200502110 
(220) Inndato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAKFULL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAKFULL 

(730) Innehaver: 
 Balder Onarheim, Rostedsgt 2 A, 0178 OSLO, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230039 
(151) Reg.dato.: 2005.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.11 

(210) Søknadsnr.: 200502114 
(220) Inndato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Algologie INTERNATIONAL 

(730) Innehaver: 
 Laboratorios Abad SL , Pokopandegui Bidea, 6, 20009 

SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA), ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk; hudpleieprodukter (ikke-

medisinske), hårvann og hårpleieprodukter; såper; 
kremer for skjønnhetspleie; eteriske oljer. 
5 Farmasøytiske produkter for hudpleie; 
medisinske preparater for hårpleie; dieteteiske produkter 
for medisinsk bruk; medisinske infusjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230041 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200502097 
(220) Inndato: 2005.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

design or die 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 design or die 

(730) Innehaver: 
 Susanne Hæstad, Ullevålsveien 45, 0171 OSLO, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230042 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200412184 
(220) Inndato: 2004.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HENRIK IBSEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HENRIK IBSEN 

(730) Innehaver: 
 Sven Hauge, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl; mineralvann. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230043 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200501902 
(220) Inndato: 2005.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

S-MAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 S-MAX 

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Company , The American Road, MI48121 

Dearborn,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Landkjøretøyer; deler og tilbehør til 

landkjøretøyer. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230044 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200411650 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

iTA-2TR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 iTA-2TR 

(730) Innehaver: 
 Telefabrikken AS , Professor Dahlsgate 24 F, 0260 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telekommunikasjons utstyr. 
38 Telekommunikasjons tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230045 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200410463 
(220) Inndato: 2004.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIRTOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIRTOX 

(730) Innehaver: 
 HKS Scandinavia A/S , Halkjærvej 16 A, 9200 

AALBORG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Briller, beskyttelseshjelmer, hjelmer til 

sportsbruk, sko (vernesko) til beskyttelse mot ulykker, 
bestråling og ild, sikkerhetssko. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230046 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200411621 
(220) Inndato: 2004.11.22 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.13 DE 30458559935 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 conway 

(730) Innehaver: 
 Lekkerland Europa Holding GmbH , Europaallee 57, 

50226 FRECHEN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma , 
Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, kjøttekstrakter, kjøttgeleer, 

kjøttkonserver, saltede kjøttvarer (saltkjøtt), pølsevarer; 
fisk (ikke levende), også saltet (saltfisk), fiskefileter, 
fiskeretter, fiskekonserver; fjærkre (ikke levende) og vilt; 
kokte, tørket, konserverte og dypfryste frukter og 
grønnsaker, fruktsalat, pickles; geleer til fortæring, 
syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter med overveiende melkeandel, smør, 
yoghurt, ost, fløte, margarin, brødpålegg (fettholdig); 
spiseolje og spisefett 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, sukkervarer, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning; mel til næringsformål, 
kornpreparater (unntatt foringsmiddel), korngryn, musli, 
brød, kaker, konditorvarer, kjeks, fine bakvarer, kavring, 
smørbrød; spiseis; honning; sirup; gjær, bakepulver; 
salt, sennep; eddik, sauser (kryddermiddel); 
krydder og kryddertilberedninger til næringsmiddel. 
31 Friske frukter og grønnsaker, nøtter. 
32 Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; siruper og andre preparater for fremstilling av 
drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner, sekt, 
musserende viner. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, 
markedsforskning; bedriftsledelse, bistand ved ledelse og 
organisering av bedrifter; bedriftsforvaltning; 
kontorarbeider. 
36 Finansvesen, finanstjenester, spesielt 
gjennomføring av betalingstrafikk, factoring, formidling av 
finansiell knowhow (franchising), utstedelse av 
kundekort, også som betalingsmiddel. 
38 Telekommunikasjon, fremlegging av 
informasjon på Internett, formidling og egenutførelse av 
multimedia annonse-, salgs- og distribusjonsteknikker, 
spesielt elektronisk handel. 
39 Transportvirksomhet, tjenesteytelse fra en 
speditør, lagring av varer; Innpakning og lagring av varer;
transport, lagring av avfall og gjenvinningsstoffer. 
40 Bearbeiding av materialer, søppel- og 
avfallsgjenvinning. 
41 Gjennomføring av opplæring og 
videreutdanning, organisering og arrangering av 
konferanser. 
42 Rådgivning ved etablering av hjemmesider og 
internettsider, Kvalitetssikring, Formidling av juridisk 
knowhow (franchising) og av teknisk knowhow 
(franchising); Utstedelse av lisenser til industriell 
rettsbeskyttelse. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230047 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200411379 
(220) Inndato: 2004.11.10 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.04 US 78/430,471 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIVECYCLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIVECYCLE 

(730) Innehaver: 
 Adobe Systems Inc , 345 Park Avenue, CA95110 SAN 

JOSE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software; organisasjonssoftware i 

form av dataprogrammer for automatisering og 
rasjonalisering av dokumentsamarbeid, arbeidsflyt av 
dokumenter, dokumentprosesser, 
dokumentadministrasjon og datafangst; computer 
software-applikasjoner for virksomheter innen områdene 
Enterprise Content Management (ECM), Enterprise 
Resource Planning (ERP), Product Lifecycle 
Management (PLM) og Document Output Management 
(DOM); klientserversoftware; 
datanettverksserversoftware for administrasjon av bruk 
og tilgang til elektroniske dokumenter på 
datamaskinnettverk og globale datamaskinnettverk; 
computer software for dokumentkontroll, sikkerhet, 
datakryptering og prosessadministrasjon; computer 
software for utvikling, generering, sammensetning, 
manipulering, overføring, deling, distribusjon, 
prosessering og skriving av elektroniske skjemaer og 
dokumenter samt integrasjon av datoriserte skjemaer i 
virksomhets-arbeidsflyt, -operasjoner, -drift og - 
prosesser i organisasjoner; dataprogrammer for utfylling 
og innsendelse av skjemaer online og offline og 
overføring av elektroniske dokumenter via 
datamaskinnettverk, trådløse nettverk og lokale eller 
globale kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer for 
sidegjenkjenning og sidegjengivelse; computer software 
for opprettelse, konvertering, visning, kommentering, 
besiktigelse, arkivering, levering og sikring samt 
fjerndistribusjon og fjernskriving av Portable Document 
Format (PDF)-filer og interaktive elektroniske 
dokumenter; computer software for innsamling, 
redigering, organisering, modifisering, overføring, lagring 
og deling av data og informasjon; computer software for 
automatisering av datalagring; computer software for 
applikasjon- og databaseintegrasjon; computer software 
for gjennomføring av elektroniske 
forretningstransaksjoner, dataprogramvare for grafikk; 
computer software for datastøttet design (CAD); verktøy 
for utvikling av computer software; computer software for 
levering av elektroniske dokumenter via skriver, telefaks, 
faksimile, e-post eller nett. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230048 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200412161 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHICK MURPHY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHICK MURPHY 

(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc , 500 South Buena Vista Street, 

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; 
adressebøker, fotografialbum; applikasjoner i form av 
dekaler; avtalebøker; kunst- og håndverkmalesaker; 
autografbøker; babybøker; festposer av papir; 
kulepenner; binders; bokstøtter; bokmerker; bøker; 
pakkebånd og -sløyfer; kakedekorasjoner av papir; 
kalendere; gavekort; gratulasjonskort; tegninger; pennal 
og pennehylstre; dekorative papirduker; kritt; 
aktivitetsbøker for barn; modelleringsleire; papirduker; 
fargebøker; tegneserier; tegneseriehefter; 
selskapsdekorasjoner av papir; dagbøker; 
gaveinnpakningspapir; magasiner; selskapshatter av 
papir; tidsskrifter; papirservietter; penner; blyanter; 
skrivesaker og papirvarer; klistremerker; plakater; 
notatbøker; notatblokk, viskelær; blyantspissere; 
stiftemaskiner; skrivepapir, konvolutter; papirvekter; 
papirbrikker; papirmatter; ikke-kalibrerte linjaler; aviser; 
fotografier; postkort; byttekort. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; badedrakter; 
strandtøy; belter; smekker; undertøy; gensere; 
halloweenkostymer; kjoler; hansker; hatter; luer; 
trikotasje; barneklær; jakker; votter; pyjamas; bukser; 
joggebukser; treningsgensere; skjorter; sko; shorts; 
nattøy; sokker; T-skjorter; singleter og topper; 
strikkegensere; skjerf; slips; kapper; nattskjorter; 
nattkjoler; hodebånd; håndleddsbånd; skjørt; frakker; 
trikoter; leggvarmere; strømper; strømpebukser; 
sportssko; tøfler; støvler; sandaler; regntøy. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt; gummiballer; 
leketøysfigurer og tilbehør; dyktighetsspill; 
bønneposedukker; plysjleker; ballonger; 
golfballer; tennisballer; badeleker; juletrepynt; brettspill; 
byggeklosser; utstyr solgt som en enhet for kortspill; 
dukker og dukkeklær; dukkelekesett; lekekosmetikk for 
barn; krybbeleker; elektriske actionleker; manipulative 
spill; golfhansker; golfballmarkører; puslespill; drager; 
uroer; spilledåseleker; premier i form av små leker; 
fleraktivitetsleker; opptrekkbare leker; målleker; leker i 
form av skiver til å kaste på; pil og buer; lekekjøretøy; 
lekebiler; lekelastebiler; spann og skuffer (leketøy); 
rulleskøyter; modell-håndverkssett (leketøy); lekeraketter; 
lekepistoler og -geværer; lekepistolhylser; musikkleker; 
badmintonsett; såpeboblesett; leketøysfigurer; lekebank; 
marionettedukker; yo-yo; rullebrett (skateboard); 
scootere; ansiktsmasker; håndholdte elektroniske spill; 
spillkort. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230049 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200409583 
(220) Inndato: 2004.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRACONI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRACONI 

(730) Innehaver: 
 Traconi AS , Fr. Nansensplass 6, 0160 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
42 Teknologiske tjenester; utarbeidelse, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230050 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200404866 
(220) Inndato: 2004.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLYI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLYI 

(730) Innehaver: 
 Independence Air Inc , 45200 Business Court, VA-20166 

DULLES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Lufttransporttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230051 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200500788 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.23 SE 368630 
(540) Gjengivelse av merket: 

URETIN45+ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URETIN45+ 

(730) Innehaver: 
 Bioaktiva Pharma i Norrköping AB , Pronova Science 

Park, 60186 NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

 Medtech Pharma Norge AS , Ole Deviks vei 46, 0668 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 

næringsmidler. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230052 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200500490 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORMLAB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORMLAB 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Form , Norsk design- og 

Arkitektursenter, Hausmanns gate 16, 0182 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Undervisning og opplæring. 
42 Design- og arkitekturvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.19 - 51/05

 

25 
 

(111) Reg.nr.: 230053 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200413290 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENVIRONVENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENVIRONVENT 

(730) Innehaver: 
 Ivar Dyngeland, Aunetbakken 3, 7500 STJØRDAL, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Ventilasjonskanaler, ut- og innvendige 

rister/fordelere samt beslag av metall. 
11 Apparater, innretninger og installasjoner for 
ventilasjon, luftrensing/filtrering, varmegjenvinning, 
oppvarming og kjøling. 
19 Ventilasjonskanaler, ut- og innvendige 
rister/fordelere samt beslag av kunststoff. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230054 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200412602 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Styrt Boring 

(730) Innehaver: 
 Styrt Boring AS , Postboks 195 Lyngdal, 4576 

LYNGDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Bygg- og anleggsvirksomhet; 

maskinentreprenør- og entreprenørvirksomhet; 
byggledelse. 
42 Planlegging og rådgivning vedrørende 
byggevirksomhet; geologiske- og andre 
grunnundersøkelser; ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise); prosjektstudier (tekniske); teknologiske 
tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230055 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200409036 
(220) Inndato: 2004.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKIPPERHYTTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKIPPERHYTTA 

(730) Innehaver: 
 Gøran Håkonsen, Vollgata 25, 8200 FAUSKE, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Utleie av transportable hus. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230056 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200410703 
(220) Inndato: 2004.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 normet 

(730) Innehaver: 
 Normet Group AS , Postboks 567, Skøyen, 0214 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

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

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; unntatt fotokopieringsapparater 
og -maskiner, skrivere (EDB), passere (måleinstrument); 
undervisningsapparater. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; jevelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230057 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200412143 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CACTUS & CLYDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CACTUS & CLYDE 

(730) Innehaver: 
 Skjelland Group AS , Postboks 504 Sentrum, 3101 

TØNSBERG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230058 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200501855 
(220) Inndato: 2005.03.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Z 

(730) Innehaver: 
 Bosch Corp , 3-6-7, Shibuya,  Shibuya-ku,  TOKYO, JP 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og maskinverktøyer; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer) og 
deler og tilbehør til disse; forbrenningsmotorer, 
bensinmotorer, dieselmotorer og deler og tilbehør til 
disse; drivstoffinnsprøytingssystemer for diesel; 
drivstoffinnsprøytingspumper av fordelertype, in-
lineinnsprøytingspumper, kamakselfrie 
innsprøytingspumper, elektroniske 
drivstoffinnsprøytingskontrollsystemer, kontrollsystemer 
for innsprøytingstidspunkt og -rate, dyser, dyseholdere; 
elektroniske bensininnsprøytingssystemer, 
drivstoffpumper, drivstoffinnsprøytere, testapparater for 
dieselinnsprøyting, pumpetestere, dysetestere, 
testapparater for forbrenningsmotorer; pumper for bruk 
med hydraulisk utstyr, tannhjulspumper, 
retningsendringsventiler, styreventiler, magnetventiler, 
kontrollapparater for elektrohydrauliske trekkroker, 
retningskontrollventiler, flatebehandlingsverktøyer, 
flatebehandlingsverktøyer med akustiske 
emisjonssensorer; startere for forbrenningsmotorer, 
hurtigforvarmingsenheter for dieselstartsystemer; 
dieselstartsystemer; monteringsroboter, robotkropp-
styreenheter; hydrauliske maskiner, instrumenter og deler 
og tilbehør til disse; pumper og deler og tilbehør til disse; 
kompressorer, stempelkompressorer, 
rotasjonskompressorer og deler og tilbehør til disse; 
blåsemaskiner og deler og tilbehør til disse; landbruks- 
eller bygningsmaskiner og instrumenter og deler og 
tilbehør til disse; dieselinnsprøytingssystemer for 
forbrenningsmotorer, in-line drivstoffnnsprøytingspumper, 
kamakselfrie drivstoffinnsprøytingspumper, elektriske 
bensininnsprøytingssystemer for forbrenningsmotorer. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230059 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200412164 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(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: 
 San Remo Macaroni Company Proprietary Ltd , ACN 007 

543 544, 4 Boden Court, SA5087 WINDSOR GARDENS, 
AU 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Supper, preparater for fremstilling av supper, 
suppepakker. 
30 Pasta, tørr pasta, fersk pasta, pasta sauser. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230060 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200412148 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TFS TRIAL FORM SUPPORT 

(730) Innehaver: 
 TFS Trial Form Support AB ,  HELSINGBORG, SE 

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

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

 44 Konsulenttjenester vedrørende kliniske 
undersøkelser for og innen legemiddelindustrien, 
bioteknologi- industrien, medisinsteknisk industri; 
diagnostikk- og helsekostindustrien. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230061 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200312118 
(220) Inndato: 2003.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEMICOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEMICOND 

(730) Innehaver: 
 Kemira Kemi AB , P.O Box 902, 25109 HELSINGBORG, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Apparater og maskiner for behandling, 

separering og hygienisering av bestanddeler og 
komponenter i slam fra avløpsrenseanlegg. 
11 Slambehandlings-, slamkondisjonerings- og 
slamhygieniseringsinstallasjoner, for behandling, 
separering og hygienisering av bestanddeler og 
komponenter i slam fra avløpsrenseanlegg. 
42 Fremskaffelse av teknikk og know-how, 
lisensiering, teknisk prosjektledelse og gjennomføring, 
teknisk ekspertise spesielt gjeldende slambehandlings-, 
slamkondisjoneringsog slamhygieniseringsprosesser. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230062 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200410230 
(220) Inndato: 2004.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FISHHAWKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FISHHAWKS 

(730) Innehaver: 
 Nortlander A/S , Vedbæk Strandvej 465, 2950 VEDBÆK, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
konditor- og konfekturvarer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, herunder vineddik, 
sauser (krydret), krydderier, is. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230063 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200412375 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.05 DE 30457058 
(540) Gjengivelse av merket: 

NECK PRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NECK PRO 

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

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230064 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200411603 
(220) Inndato: 2004.11.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Audrey 

(730) Innehaver: 
 Anne Birgitte Solli, Fougstadgt. 17, 0173 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Klokker, kalkulator, beskyttelseshjelmer 

18 Kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker i lær og lærimitasjoner. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230065 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200411604 
(220) Inndato: 2004.11.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Åskollen Tannlegesenter , Svelvikveien 4, 3040 

DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Tannlegebehandling. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 230066 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200412063 
(220) Inndato: 2004.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPY TARGET 

(730) Innehaver: 
 Spy Target , Postboks 666 Strømsø, 3003 DRAMMEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Alarm, alarm for tyveri. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230067 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501856 
(220) Inndato: 2005.03.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mat og Mennesker 

(730) Innehaver: 
 ISS A/S , Bredgade 30, 1260 KØBENHAVN K, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
catering; kantinetjenester, midlertidig innlosjering, 
kafeteriaer, hotelltjenester, selvbetjeningsrestauranter, 
restauranter, drift av salgsautomater for 
tilveiebringelse/forsyning av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230068 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501844 
(220) Inndato: 2005.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NRB 

(730) Innehaver: 
 Forlaget Benjamin ApS , Finsensvej 6D, 2000 

FREDERIKSBERG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
materialer til bruk for kunstnere, instruksjon og 
undervisningsmateriell, plastemballasje, trykktyper, 
klisjer. 
35 Annonse og reklamevirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230069 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501858 
(220) Inndato: 2005.03.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JOSE CUERVO CITRICO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JOSE CUERVO CITRICO 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige cocktailblandinger. 

33 Alkoholholdige cocktailer; tequila. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230070 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501867 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.17 CA 1237536 
(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: 
 Les Industries Trovac Limitée , 3, Marcel Ayotte, 

Blainville, QCJ7C5L7 QUEBEC, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Sentralstøvsugere, sentralstøvsugersystem 

bestående av slanger, rengjøringsmunnstykke, 
slangestativ, børster, teppebanker, roterende børster, og 
beholder for væskegjenvinning; slanger til 
sentralstøvsugersystemer; rengjøringsmunnstykker til 
sentralstøvsugersystemer; slangestativ til 
sentralstøvsugersystemer; børster til 
sentralstøvsugersystemer; teppebankere til 
sentralstøvsugersystemer; roterende børster til 
sentralstøvsugersystemer; beholdere for 
væskegjenvinning til sentralstøvsugersystemer. 
37 Tjenester i forbindelse med installasjon og 
vedlikehold av sentralstøvsugere; tjenester i forbindelse 
med installasjon og vedlikehold av 
sentralstøvsugersystem bestående av slanger, 
rengjøringsmunnstykke, slangestativ, børster, 
teppebankere, roterende børster, og beholder for 
væskegjenvinning; tjenester i forbindelse med reparasjon 
av sentralstøvsugere; tjenester i forbindelse med 
reparasjon av sentralstøvsugersystem bestående av 
slanger, rengjøringsmunnstykke, slangestativ, børster, 
teppebankere, roterende børster, og beholder for 
væskegjenvinning. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230071 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200405106 
(220) Inndato: 2004.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Styreplan 

(730) Innehaver: 
 Systemfabrikken AS , Gaustadalleen 21, 0349 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Programvare (dataprogram, applikasjon). 
42 Utvikling av programvare (dataprogram, 
applikasjon); utleie av dataprogram (ASP (application 
service provider).) 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230072 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200411469 
(220) Inndato: 2004.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fido 

(730) Innehaver: 
 Fido lndustridesign AS , Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; opplærings-

virksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle 
aktiviteter. 
42 Strategisk design; emballasje design; industrielt 
design; grafisk formgivning; industridesign, industriell 
formgivning; interiørarkitekttjenester; interiørdekorering; 
interiørkonsulentvirksomhet; faglige konsultasjoner (ikke 
om forretninger); motedesign-tjenester; tegning; 
utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn; 
varemerkebygging (branding). 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230073 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200403548 
(220) Inndato: 2004.04.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTIMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTIMA 

(730) Innehaver: 
 OK amba , Åhave Parkvej 11, 8260 VIBY J, DK 

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

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

 1 Additiver til motorbrennstoffer; 
antikokepreparater til motorkjølevæsker; beskyttende 
luftarter til bruk ved sveising; bremsevæske; 
bremsevæsker; hydrogen; hydrogen peroksid; brennstoff 
til atomreaktorer; brennstoffbesparende preparater; fast 
gass til industrielle formål; faste gasser til industrielle 
formål; fremdrivningsluftarter til aerosoler; gassrensende 
preparater; hydrauliske væsker; kjemikalier til avkoksing 
av motorer; kjemikalier til oljeseparasjon; kjemiske 
additiver til motorbrennstoff kjemiske tilsetningsmidler til 
motorbrennstoffer (additiver); kjølevæske; kjølevæsker; 
kjølevæsker til kjøretøysmotorer; mastiks til dekk og 
pneumatiske dekk til kjøretøy; mastiks til pneumatiske 
dekk; metan; metylbenzen; oljenedbrytende preparater; 
oljer (garve-); oljerensende kjemikalier; preparater til 
dekkreparasjon; preparater til rensing av gass; rensende 
additiver til bensin; rensende additiver til motorbensin; 
rensende additiver til petroleum; rensemidler til bruk i 
fremstillingsprosesser; servostyringsvæske; syntetiske 
materialer til absorbering av oljer; syntetiske materialer til 
oljeabsorbering; transmisjonsvæske; væsker til 
hydrauliske kretsløp; væsker til hydrauliske systemer. 
2 Oljer til konservering av tre; rustbeskyttende 
oljer. 
4 Ikke kjemiske additiver til motorbrennstoff 
alkohol (brennstoff); amerikansk olje til tekniske formål; 
antisklipreparater til drivremmer; benzen; bensin; briketter 
av tre; briketter (brensel); brensel; brenselolje; 
brenseloljer; brennstoff;  brennstoff til belysning; 
alkoholbaserte brennstoffer; dieselolje; fast gass; fast 
gass (brennstoff); gass (brennstoff); gass til belysning; 
gassblandinger til forbrenningsmotorer; gassolje; 
generatorgass (mager gass); grafittsmøremidler; jordolje 
(rå eller raffinert); koks; kull; kullbriketter; kullstøv 
(brensel); metylsprit; mineralsk brennstoff; motorbensin; 
motorbrennstoff i motorolje; olje til konservering av 
murverk; oljegass; oljer (brensel-); oljer til industrielt bruk; 
opptenningsbrensel; petroleum; rapsolje til industrielle 
formål; rensebensin; ricinusolje til tekniske formål; 
skjæreoljer; smørefett; smøremidler; smøreoljer; 
trebriketter; trekull (brensel); torv (brensel); torvblokker 
(brensel); torvbriketter (brensel). 
11 Brennere; brennstoffsparere; 
sentralvarmeanlegg; defrostere til kjøretøyer; 
ekspansjonsbeholdere til sentralvarmeinstallasjoner; 
gassbrennere; gassfiltreringsapparater; gassgeneratorer 
(installasjoner); gassgeneratorer (installasjoner); 
oljebrennere; oljerensingsapparater; ovner til 
oppvarming; påfyllingsapparater til ovner og ildsteder; 
regulerings- og sikkerhetstilbehør til gassrør; 
reguleringstilbehør til gassinstallasjoner og -ledninger; 
sikkerhetstilbehør til gassinstallasjoner og -rør; 
varmeapparater til oppvarming med fast, flytende eller 
gassaktig brensel. 
12 Brannhindrende innretninger til 
befordringsmidler; hjulkapsler; skvettlapper; setetrekk til 
befordringsmidler; seteovertrekk til befordringsmidler; 

ventiler til dekk til befordringsmidler; vindusviskere 
37 Bilvask; bilrensing; gjenoppbygging av slitte 
eller delvis ødelagte motorer; installasjon og reparasjon 
av oppvarmingsanlegg; polering av befordringsmidler; 
rengjøring av befordringsmidler; reparasjon av 
befordringsmidler; reparasjon og installasjon av 
oppvarmingsanlegg; reparasjon og vedlikehold av 
motorkjøretøyer; rustbekyttelsesbehandling; 
rustbeskyttelsesbehandling av befordringsmidler; 
servicestasjoner for kjøretøyer; smøring av 
befordringsmidler; vask; vask av befordringsmidler; vask 
av motorkjøretøyer; vedlikehold av kjøretøyer; 
vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer. 
39 Frakt; sjåførvirksomhet; distribusjon av energi; 
distribusjon av elektrisitet; emballering av varer; 
emballering av varer i kasser; forsendelse; kjøring av 
frakt; fraktmeglervirksomhet; oppbevaring; oppbevaring 
av varer; lagring; lagring av varer; transport; transport 
gjennom rørledninger; transport av varer; utleie av 
oppbevaringscontainere; varetransport. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230074 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200413305 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RODIUS 

(730) Innehaver: 
 Ssangyong Motor Co , 150-3, Chilkoi-Dong, Pyungtaek-

Si,  KYUNGKI-DO, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Rullestoler; trekkvogner, traktorer, billastebiler, 

kjølevogner, snøscootere, weaseler, tippvogner, 
dumpere, busser, stigebiler, sidevogner, sprøytebiler, 
trehjulsykler, slangevogner, amfibiekjøretøyer, 
sportsbiler, personbiler; personbiler for mer enn 7 
passasjerer, ambulanser, likbiler, motorsykler, 
omnibuser, bobiler, husvogner og campingvogner, 
airbager (sikkerhetsutstyr for biler), vindusviskere, 
bilmotordeksler, bilhorn, luftpumper (bilutstyr/-tilbehør), 
bagasjenett til biler, tyverialarmer for biler, bildører, 
retningssignaler for biler, antiblendeutstyr til biler (unntatt 
deler av lysapparatur), speil for biler, støtfangere for biler, 
bilkarosserier, bilchassiser, skistativer og -bokser for 
biler, kraftdrevne løftebaklemmer og -ramper (deler av 
kjøretøyer), varetrekk for bilseter, vindskjermer og 
frontruter, sikkerhetsseter for barn (for biler), bilratt, 
bilseter, stigbrett for biler, understell for biler, bilhjul, 
solskjermer for biler, bilvinduer, torsjonsstenger for biler, 
bilkalesjer, ryggealarmer for biler, hodestøtter for bilseter, 
sikkerhetsbelter for bilseter, blylodd for avbalansering av 
bilhjul, hjulfelger for biler, hjuleker for biler, pansrede 
kjøretøyer, brøytebiler, gaffeltrucker, strammere for 
hjuleker, navringer, søppelbiler, sovevogner, 
campingbiler, betongblandekjøretøyer, tilhengere 
(kjøretøyer), trailere, lastebiler, trucker, skvettskjermer og 
skvettlapper, flyttebiler, vaner, pickuper, suver (sports 
utility vehicles), heste- og oksevogner, vogner, dekk, 
hjulringer for kjøretøyer, slanger for kjøretøyshjul, 
dieselmotorer for landkjøretøyer, gummibelter for 
landkjøretøyer, drivkjeder for landkjøretøyer, girkasser for 
landkjøretøyer, transmisjoner for landkjøretøyer, 
transmisjonskjeder for landkjøretøyer, clutcher for 
landkjøretøyer, momentomformere for landkjøretøyer, 
lærbelter og -remmer for landkjøretøyer, spiralfjærer for 
kjøretøyer, luftfjærer for kjøretøyer, laminerte bladfjærer 
for kjøretøyer, skivebremser for kjøretøyer, båndbremser 
for kjøretøyer, bremsebånd for kjøretøyer, bremsesko for 
kjøretøyer, lagere for kjøretøyer, koblinger for 
landkjøretøyer, akseltapper, vekselstrømmotorer for 
landkjøretøyer, likestrømmotorer for landkjøretøyer, 
rickshawer, bensinmotorer for landkjøretøyer, 
servomotorer for landkjøretøyer, elektriske motorer for 
landkjøretøyer; kjøretøyer og deres deler og tilbehør. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230075 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502162 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tour AD 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230076 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502809 
(220) Inndato: 2005.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACETAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACETAM 

(730) Innehaver: 
 Sogeval SA , 200, route de Mayenne, 53000 LAVAL, FR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Veterinære preparater; desinfeksjonsmidler for 
medisinske, veterinære og hygieniske formål (unntatt 
såpe); preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230077 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502165 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YS POWER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YS POWER 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230078 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501872 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AUCLAIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUCLAIR 

(730) Innehaver: 
 Paris Glove of Canada Ltd , 255 Montée de Liesse, 

QCH4T1P5 MOTREAL, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær og tilbehør til kvinner, menn og barn, 

nemlig T-skjorter, gensere, cardigans, bukser, strikkede 
plagg, blazere, langbukser, ullvester, belter, skjerf, 
hansker for beskyttelse mot kulde og vanter og votter; 
hodeplagg, nemlig hatter, luer, hodebånd og bereter; 
regntøy og yttertøy, nemlig kapper, jakker, parkas, 
poncho, frakker, regnkapper, regndresser, vindjakker, 
cape, og bukser; undertøy, nemlig sokker, 
strømpebukser, leggings og bodyer; klær, fottøy og 
hodeplagg, herunder skibekledning, nemlig skihansker, 
votter, vanter, innervanter, innervotter, skistøvler, 
skivester, skibukser og joggedrakter. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230079 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502167 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GAT 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230080 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502169 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YS-8 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YS-8 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230081 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502170 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YS-10 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YS-10 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230082 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502171 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURPLE ICE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURPLE ICE 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230083 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502172 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YS-7 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YS-7 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230084 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502173 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YS-6 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YS-6 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230086 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502633 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VESTFOLD AUTO 

(730) Innehaver: 
 Vestfold Auto Eiendom AS , Postboks 2244, 3103 

TØNSBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer og dertilhørende deler. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230087 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501874 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GANGS OF LONDON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GANGS OF LONDON 

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

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

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

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; compactdisker; 
videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle for bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
audio- og videoapparater; solbriller; briller; solbrille- og 
brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer. 
28 Spill og leker, spill og leketøy; håndholdte 
elektroniske spill. 
41 Tilveiebringelse av online underholding; 
tilveiebringelse av computer- og videospill og computer- 
og videospillprogrammer fra en computerdatabase eller 
via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230088 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502174 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRAPHITE DESIGN 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230089 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200412847 
(220) Inndato: 2004.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERRACINI 24hs 

(730) Innehaver: 
 Calcados Ferracini Ltda , Rua Olívio Fenatti 149, Distrito 

Industrial,  FRANCA/SP, BR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Fottøy, sko, sandaler, belter, klær, skjorter, t-

skjorter, bukser, sokker, bermudashortser. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230090 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200311565 
(220) Inndato: 2003.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEACAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEACAT 

(730) Innehaver: 
 Catwalk Design Group AB , Hantverkargatan 52, S-112 

31 Stockholm, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230091 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501852 
(220) Inndato: 2005.03.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK 

(730) Innehaver: 
 Vestfold Kollektivtrafikk AS , Postboks 8 Sentrum, 3101 

TØNSBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet, herunder drift og utvikling 

av kollektivruter samt skoleskyssordninger. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 230092 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501853 
(220) Inndato: 2005.03.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK 

(730) Innehaver: 
 Vestfold Kollektivtrafikk AS , Postboks 8 Sentrum, 3101 

TØNSBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet, herunder drift og utvikling 

av kollektivruter samt skoleskyssordninger. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230093 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502176 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tour ACCURACY & DISTANCE 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230094 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502636 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VENOFORTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VENOFORTE 

(730) Innehaver: 
 Gin Wic Norge AS , Postboks 10, 1550 HØLEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske produkter; salver, oljer og 
balsam for farmasøytiske og medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230095 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502177 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YS-5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YS-5 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230096 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502178 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUNE UP YOUR GEAR WITH 
TOUR AD 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUNE UP YOUR GEAR WITH TOUR AD 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230097 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200409624 
(220) Inndato: 2004.09.24 
(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: 
 S Reg AB , Box 774, 25107 HELSINGBORG, SE 

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

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

 35 Sammenstilling og innmating av informasjon i 
databaser, systematisering av informasjon i databaser, 
lokalisering av stjålne eiendeler via datamaskin. 
42 Leasing av adkomsttid til databaser, utforming 
av dataprogramvare, oppdatering av dataprogramvare, 
vedlikehold av dataprogramvare, gjenfinning av 
datainformasjon, utleie av dataprogramvare. 
45 Tjenester for tilbakelevering av stjålne eller 
bortkomne eiendeler, konsultasjoner/rådgivning 
angående tyveribeskyttelse, tjenester for registrering og 
merking av løsøre, informasjonstjenester til allmennheten 
samt til forsikringsselskaper og politiet vedrørende 
tyveriutsatte og stjålne eiendeler. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230098 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502637 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIQUE FOT og HÆLBALSAM 

(730) Innehaver: 
 Gin Wic Norge AS , Postboks 10, 1550 HØLEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske produkter; salver, oljer og 
balsam for farmasøytiske og medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230099 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200411553 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORSK hytteliv 

(730) Innehaver: 
 Exporama Senteret AS , Postboks 134, 2026 

SKJETTEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Organisering av messer for salg og 
markedsføring. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230100 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200502638 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANSOM NATURES PEARL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANSOM NATURES PEARL 

(730) Innehaver: 
 Gin Wic Norge AS , Postboks 10, 1550 HØLEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfymevarer; deodoranter for personlig bruk. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 230101 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200501692 
(220) Inndato: 2005.02.28 
(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: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Lydmottakere og videomottakere; elektriske 
ledninger; kassettspillere; CD spillere; koaksialkabler, 
kompaktdiskspillere, kompaktdisker (audio-video); 
kompaktdisker (skrivebeskyttet lager); 
kompaktdiskopptakere; computerspillprogrammer; 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kontrollere, 
styrepinner, minnekort, volumkontrollenheter og mus for 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk med fjernsynsapparater; DVD-ROM spillere; 
DVD opptakere; DVD videoopptakere; DVD spillere; 
nedlastbare bilde- og tegndata for tidsskrifter, bøker, 
aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; 
nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, CD ROM 
og andre minnemedia innregistrerte programmer for 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske publikasjoner; hodetelefoner; optiske 
datamedia; optiske disker; optiske disker (audio-video); 
personlige stereoanlegg; bærbare videospill med fjernsyn 
med krystalldisplay; programmer for videospillmaskiner; 
programmer for videospill for forbrukermarkedet; innspilte 
DVD ROM, innspilte videodisker og -bånd; magnetiske 
kort med lydopptak; ark og bånd; optiske disker med 
lydopptak; optiske disker for lydopptak; 
lydgjengivelsesapparater; båndopptakere; 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptaker; 
videotape; optiske disker med videoopptak. 
28 Automatiske og myntopererte 
underholdningsmaskiner; apparater for elektroniske spill 
andre enn slike bare beregnet for fjernsynsmottakere; 
automatiske spill andre enn slike bare beregnet for 
fjernsynsmottakere; dukker; golfballer; golfhansker; 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske spill i lommestørrelse. 
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(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230102 
(151) Reg.dato.: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Søknadsnr.: 200412875 
(220) Inndato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARQUES DE ORO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARQUES DE ORO 

(730) Innehaver: 
 Helge Wiig AS , Strandgaten 15 A, 4307 SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Rødvin, hvitvin, rosevin, musserende vin, 

portvin, sherry, brennevin, vodka, cognac. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230103 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200502179 
(220) Inndato: 2005.03.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORONA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORONA 

(730) Innehaver: 
 Sandvik Intellectual Property AB , 81181 SANDVIKEN, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Motordrevne verktøy for metallarbeid, inkludert 

frese-, dreie-, bore- og drillverktøy og tilbehør til slike 
verktøy. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230104 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200502639 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOESTUE GRAPE SELECTIONS 

(730) Innehaver: 
 Moestue Grape Selections AS , Hegdehausveien 31, 

0352 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230105 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200502640 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOESTUE GRAPE SELECTIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOESTUE GRAPE SELECTIONS 

(730) Innehaver: 
 Moestue Grape Selections AS , Hegdehausveien 31, 

0352 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230106 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200501878 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(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: 
 Contopronto AS , Fridtjof Nansens plass 4, 0160 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell og monetær virksomhet, herunder 

elektronisk pengeoverføring, valutaveksling og 
valutamegling samt megling av elektroniske 
handelstransaksjoner, også via globale datanettverk; 
forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom; 
informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte 
tjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
computerassisterte og elektroniske 
kommunikasjonstjenester; informasjon og rådgivning 
vedrørende de forannevnte tjenester. 
42 Tilveiebringelse av tilgang til finansinformasjon 
og monetær informasjon via globale datanettverk; 
tilveiebringelse av tilgang til pengeoverføringstjenester, 
valutavekslingstjenester og andre finanstjenester via 
globale datanettverk; computervirksomhet, herunder 
computervirksomhet relatert til elektronisk valutamegling 
og megling av elektroniske handelstransaksjoner via 
globale datanettverk; informasjon og rådgivning 
vedrørende de forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230107 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200403644 
(220) Inndato: 2004.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STUDIO BY SISTERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STUDIO BY SISTERS 

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

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS c/o Focus Økonomi AS, 

Postboks 2743, 0204 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Vesker; ryggsekker; portemoneer; 
lommebøker; belter; dokumentmapper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt (ikke 
belysningsartikler og konfektyrer). 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230108 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200412167 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 securevolt 

(730) Innehaver: 
 PDIabs AS , Postboks 29, Billingstad, 1377 

BILLINGSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for styring, fordeling, regulering og 
kontroll av elektrisitet. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
11 Apparater og innredninger for belysning, 
oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære formål 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230109 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200410921 
(220) Inndato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROOMMAKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROOMMAKER 

(730) Innehaver: 
 Xvision AS , Postboks 517, Økern, 0512 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma DLA Nordic DA , Postboks 1364 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
42 Design, formgivning (industriell-), forskning og 
utvikling av nye produkter, grafisk formgivning, 
industridesign, interiørarkitekter, rådgivning vedrørende 
bygging, tegning. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230110 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200501880 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUSE 

(730) Innehaver: 
 Novell Inc , 1800 South Novell Place, UT84606 PROVO, 

US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner, computer software, 

innregistrerte dataprogrammer, computer hardware, data 
servere, dataprogramvare av alle typer og funksjoner, 
elektroniske planleggere; elektroniske brukermanualer 
for, innregistrerte dataprogrammer, solgt sammen med 
dataprogrammer som en enhet; vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater 
42 Profesjonelle, tekniske og 
konsultasjonstjenester i relasjon til datamaskiner, 
computer hardware, data servere, data programvare, 
help desk og programvare support; design og utvikling av 
data programvare, datasystemer og datanettverk; EDB-
programmering; profesjonell og teknisk assistanse, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til 
datamaskiner, dataprogrammer, datasystemutvikling og 
intergrasjon, nettverk design og utvikling, 
programutvikling og vedlikehold, innregistrerte 
dataprogrammer, datasystemer, Internett, World Wide 
Web (WWW), intranett og datanettverk; datatjenester, 
nemlig, datamaskin support og opplæringstjenester utført 
for andre; vedlikehold, oppdatering og support tjenester 
for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og data 
programvare; individuell tilpasning og utvikling av 
dataprogramvare, datasystemer og datanettverk for 
andre; vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230111 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200409406 
(220) Inndato: 2004.09.20 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.27 US 78/457223 
(540) Gjengivelse av merket: 

LMX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LMX 

(730) Innehaver: 
 Lehman Brothers Inc , 745 Seventh Avenue, NY10019 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Verdipapirhandel gjennom et automatisert 

system. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230112 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200409051 
(220) Inndato: 2004.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 -med svin på skogen- Karl Laugsand Ytterøy 

(730) Innehaver: 
 Karl Laugsan, 7629 YTTERØY, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Pølser, svinekjøtt, oksekjøtt, spekemorr, 

spekeskinke, spekekjøtt, salami, bacon, stekeflesk, 
leverpostei, julesylte, kokemorr, lammerull. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230113 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200410751 
(220) Inndato: 2004.10.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Frisk luft i lungene er godt for meg og ungene 

(730) Innehaver: 
 Kreftforeningen , Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metall innsamlingsbøsser. 

8 Bestikk. 
9 Dataprogrammer, salgsautomater, 
refleksbrikker, cd'er. 
14 Smykker, krus, klokker. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, brosjyrer, bøker, kort (f.eks. julekort), 
kalendere, skrivesaker og papirvarer, kontorrekvisita 
(f.eks, penner), instruksjons- kurs og 
undervisningsmateriell, trykktyper, klisjeer, fotografier. 
18 Kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, ryggsekker, sekker. 
21 Krus, bøsser. 
24 Håndklær, tepper. 
25 Klær (t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker 
o.l.), hodeplagg (caps, hodebånd o.l.) 
26 Nåler (f.eks jakkemerker, pins). 
28 Spill og leketøy, puslespill, tøyleker, 
gymnastikk- og sportsartikler, juledekorasjoner, 
juletrepynt. 
35 Reklamevirksomhet og publisering av 
reklametekster. 
36 Veldedig innsamling. Innsamling til humanitære 
formål. 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
kurs. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert hertil. Design og utvikling av 
dataprogrammer. Juridiske tjenester. 
44 Medisinske tjenester. 
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(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230114 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200502647 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARTBANK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARTBANK 

(730) Innehaver: 
 Achilles Systems AS , Risvika havnering 97, 4056 

TANANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetiske databærere; databærere; 

databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske publikasjoner. 
35 Tilveiebringe bedriftsopplysninger; innsamling 
og systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
administrasjon av dataarkiver; datasøk i datafiler, for 
andre; bistand for ledelse av handels- eller 
industrivirksomhet; byråer for handelsinformasjon; 
markedsundersøkelser; on-line annonsering på 
datanettverk; salg av magnetiske databærere, 
databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
dataprogrammer, elektroniske oppslagstavler og 
elektroniske publikasjoner. 
42 Design og utvikling av datamaskiner, 
dataprogrammer og software; programmering for 
datamaskiner; installasjon, kopiering, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer og software; drift av 
databaser og databasetjenester; kvalitetskontroll; design, 
drift og vedlikehold av nettsteder; webhotell; rådgivning 
vedrørende bygging. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230115 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200502803 
(220) Inndato: 2005.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EsEspañol -es genial 

(730) Innehaver: 
 EsEspañol , Myrlia 56, 1453 BJØRNEMYR, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Spansk undervisning (opplæringsvirksomhet). 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230117 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200501671 
(220) Inndato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TECHRON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TECHRON 

(730) Innehaver: 
 Chevron Corp , 6001 Bollinger Canyon Road, CA94583 

SAN RAMON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Petroleum, bensin, motorbensin, nafta, 

smøremidler, olje og fett, petroleumsfett, gassolje, 
brenselolje, parafin, fyringsolje, lysolje, olje for industriell 
bruk til å lage veidekke og brolegging av veier, kerosene 
(petroleum), alt inkludert i klasse 4. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230118 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200411537 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OnlineGuiden.no ET KLIKK NÆRMERE 

(730) Innehaver: 
 Onlineguiden.no AS , Postboks 7069 St. Olavs plass, 

0130 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Dæhli & Co advokatfirma DA , Postboks 6683 St Olavs 
Plass, 0129 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske publikasjoner; elektroniske 

publikasjoner (nedlastbare) tilveiebrakt online fra 
databaser eller Internett; alt det forannevnte relatert til 
verktøy. 
35 Annonse, reklame og salgsfremmende 
tjenester og relaterte informasjonstjenester; 
foretningsinformasjonstjenester; alt tilveiebrakt online fra 
en computerdatabase eller på Internett; sammenstilling 
av annonser for bruk som nettsider på Internett; 
sammenstilling av kataloger for publisering på Internett; 
forretnings og administrasjonstjenester for behandling av 
salg gjort på Internett, alle de forannevnte tjenestene 
relatert til verktøy. 
42 Informasjon tilveiebrakt online fra en 
computerdatabase eller fra Internett; fremstilling og 
vedlikehold av nettsteder; for alle de forannevnte 
tjenester relatert til verktøy. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230119 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200309664 
(220) Inndato: 2003.10.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOSS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOSS 

(730) Innehaver: 
 Fikse.net AS , Jacobsgata 13, 2050 Jessheim, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computere, computer hardware og computer 

mykvare, deler og tilbehør til forannevnte varer; integrerte 
kretser; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
computer hardware og computer mykvare og 
publikasjoner i elektronisk form (nedlastbar) innlevert on-
line fra databaser, fra innretninger tilveiebrakt på et 
globalt computemettverk, telenett ellerInternett; interaktiv 
computer mykvare; apparater for avsøking av elektronisk 
informasjon fra et globalt computemettverk, telenett eller 
Internett; computer mykvare for bruk innen 
forretningskonsulentvirksomhet, 
ledelseskonsulentvirksomhet, konsulentvirksomhet for 
forretningsdrift, strategisk konsulentvirksomhet, computer 
og konsulentvirksomhet for informasjonsteknologi og 
implementering, finansielle konsultasjoner, 
telekommunikasjonsvirksomhet samt outsourcing. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester i 
forbindelse med kommunikasjon mellom personer ved 
hjelp av et sanseorgan, herunder muntlig, meldingsbasert 
eller visuell kommunikasjon mellom personer, muntlig, 
meldingsbasert eller visuell kommunikasjon mellom 
personer og computer- baserte systemer, muntlig, 
meldingsbasert eller visuell kommunikasjon mellom 
personer og ulike etermedier (radio og TV), gi to eller 
flere personer muligheten til å spille med hverandre via 
en muntlig, meldingsbasert eller visuell kommunikasjon, 
samt tjenester som installeres/ plasseres på et mobilt 
sanseorgan. 
42 Konsulenttjenester i forbindelse med computer 
hardvare og mykvare; computerprogrammering; support 
og konsulenttjenester for administrasjon av 
computersystemer, databaser og applikasjoner; grafisk 
design for sammenstilling av nettsider på Internett; 
informasjonstjenester i forbindelse med computer 
hardvare og mykvare tilveiebrakt on-line via et globalt 
computemettverk eller Internett; oppsett og vedlikehold 
av nettsider; verting av nettsteder for andre; tjenester i 
forbindelse med utleie av tilgangstid til 
computerdatabaser; konsulenttjenester i forbindelse med 
computere, computersystemer og informasjonsteknologi; 
computerprogrammering for andre; tjenester i forbindelse 
med installasjon og implementering av computer mykvare 
og computersystemer; ajourføring av 
computerprogrammer, analyser av computersystemer, 
design av computerprogrammer, installasjon av 
computermykvare, rådgivning vedrørende 
informasjonsteknologi. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.19 - 51/05

 

47 
 

(111) Reg.nr.: 230120 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200502164 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YS-9 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YS-9 

(730) Innehaver: 
 Graphite Design International Inc , 7919 St Andrews 

Avenue, CA92154 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder 
golfkølleskaft. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 230121 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200412174 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VENUS VIBRANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VENUS VIBRANCE 

(730) Innehaver: 
 The Gillette Co , Prudential Tower Building, MA02199-

8004 BOSTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 

barberblader, barberredskaper; dispensere, kassetter, 
etuier, holdere og patroner, alle inneholdende 
barberblader; deler og komponenter for alle foran nevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230122 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200501482 
(220) Inndato: 2005.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUIETEYZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUIETEYZ 

(730) Innehaver: 
 Alcon Inc , Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Oftalmiske farmasøytiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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(111) Reg.nr.: 230123 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200502648 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.08 EM 4327805 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOOTPRINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOOTPRINT 

(730) Innehaver: 
 Arthur Deacey Stewart, South Manse, Panmure Gardens, 

Potterton, AB238UG ABERDEENSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Anordninger til bruk i forbindelse med boring 

etter olje og gass, herunder boresko, rør, 
stabiliseringsrør, sentreringsverktøy og pakninger; 
anordninger til bruk ved rensing av olje-og gassbrønner, 
herunder for rensing av foringsstrenger, foringsrør og 
andre typer produksjonsrør; verktøy for brønnrensing, 
herunder sirkulasjonsverktøy, forings avstrykere/skraper 
og børsteverktøy; anordninger for komplettering 
eller sementering av olje- og gassbrønner; anordninger 
for bruk ved produksjon av olje og gass fra brønner; 
opphentingsredskap for bruk i oljebrønner; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 
37 Produksjonstjenester og boring av olje- og 
gassbrønner; forebyggende tjenester og komplettering av 
brønner; brønnrensings- og avfallsfjerningstjenester; 
utleie, reparasjon, kondisjonering og installasjon av 
verktøy til bruk ved boring, konstruksjon, drift, 
rutinemessig vedlikehold og inspeksjon av olje- og 
gassbrønner; utleie, reparasjon, kondisjonering og 
installasjon av brønnrensings-, fluidfortrengnings, 
fluidsamplings-, filtrerings-, soneisolasjons- og 
sirkulasjonsutstyr; rensing av brønnhull, foringsstrenger, 
foringsrør og andre typer produksjonsrør; filtrering av 
brønnfluider; rådgivnings og konsulenttjenester i 
forbindelse med alle forannevnte tjenester. 
42 Teknologiske tjenester og konsulentvirksomhet 
for olje- og gassboring; tjenester i forbindelse med 
analyse, kartleggingstester og prøvetaking for olje-og 
gassbrønner; utleie av verktøy for nedihullsbruk; 
rådgiving og konsulenttjenester relatert til alle 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 230124 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200410905 
(220) Inndato: 2004.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRISIS CORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRISIS CORE 

(730) Innehaver: 
 Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square 

Enix Co Ltd) , 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinspillprogramvare; 

videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, 
magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er 
inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger, 
audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske 
disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende 
musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; 
forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; 
forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende 
musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; 
forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk 
og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; 
dekorative magneter; musematter; stropper for 
mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; 
minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; 
styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; 
nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare 
skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på 
datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; 
nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive 
bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) 
til skjermer på datamaskindisplayer eller 
mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området 
datamaskinspill, videospill og generell underholdning. 
16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; 
strategihåndbøker for videospill; serier med bøker 
inneholdende oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i 
fantasygenren; sangbøker; notehefter; tegneserier; 
magasiner som hovedsaklig omhandler videospill; 
plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; 
penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; 
gummistempler; notisbøker; byttekort; samlekort med 
videospill- eller tegneseriefigurer; fotografier. 
28 Dukker; leketøysfigurer; stoppede leketøy; 
oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyvåpen; 
leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; 
håndholdte videospillenheter. 
41 Tilveiebringe datamaskinspill på direkte 
datalinje og/eller videospill på direkte datalinje; 
tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og 
videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller 
globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
informasjon om underholdning innen området 
datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, 
tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringe ikke-
nedlastbare tegneserier og magasiner innen området 
datamaskinspill på direkte datalinje. 

(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 230040 
(151) Reg.dato.: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Søknadsnr.: 200511251 
(220) Inndato: 2005.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOTTO´S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOTTO´S 

(730) Innehaver: 
 Tottos Gullsmie , Postboks 56, Fanatorget, 5861 

BERGEN, NO 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 230116 
(151) Reg.dato.: 2005.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.14 

(210) Søknadsnr.: 200512255 
(220) Inndato: 2005.11.09 
(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: 
 Magnhild Rølvåg, Nedremøllenberg gate 38 A, 7014 

TRONDHEIM, NO 
(450) Kunngjøringsdato  51/05, 2005.12.19 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51. 
 

 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som  
 WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses  
 for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53 og Madrid- 
 protokollen artikkel 3 (4). 
 Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende  
 i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den  
 internasjonale registreringsdatoen. 
Etterfølgende  
utpeknings 
dato:  Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke  
 har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter  
 Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble  
 søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en  
 internasjonal registrering må bygge på en hjemlands- 
 registrering eller -søknad. 
Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at  

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

 
 

 
 
(111) Int.reg.nr: 0482589 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200403403 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 1983.08.08 BX 391 850 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERBICOLOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERBICOLOR 

(730) Innehaver: 
 Performance Roof Systems SA en abrégé PRS, Parc 

Industriel, 1360, PERWEZ, BE 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland, 0134 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Colors, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made thereof not included in other classes; 
products made of semi-processed plastics; sealing, 
packing and insulating materials; flexible nonmetallic 
pipes. 
19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic 
transportable constructions; nonmetallic monuments. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0490265 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200502043 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 trial 

(730) Innehaver: 
 Trial SrL, 11, via A. Fleming, 47100, FORLÌ, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Balls, vaulting horses for gymnastics, punching 

balls. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.09 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0628601 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502612 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAVEL PARTNER 

(730) Innehaver: 
 Travel Partner Reisengesellschaft mbH, 6352, ELLMAU 

85, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Travel arrangement and services provided by 
travel agencies, transport of travelers, organizing city 
tours, escorting of travelers. 
42 Room reservation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0754527 
(151) Int.reg.dato: 2001.01.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200106049 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.05.03 
(300) Søknadsprioritet: 2000.07.28 DE 300 56 333.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 WebSet 
(730) Innehaver: 

 Vobis Microcomputer AG, Rotter Bruch 32-34, D-52068 
Aachen, DE 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
data processing apparatus and computers, computer 
hardware and software. (The registrations does not 
include computer software or hardware for facilitating 
secure electronic transactions). 
16 Printed matter 
35 Computer programming; advisory service for 
data processing; creation of Websites for third parties. 
(The registration does not include computer services in 
relation to facilitating secure electronic transactions). 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0809871 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200309616 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.18 DE 303 07 985.1/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLYMAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLYMAX 

(730) Innehaver: 
 SympaTex Technologies GmbH, Kasinostrasse 19-21, 

42103, WUPPERTAL, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Waterproof and vapor permeable membranes 

made of polymers as semi-finished products for textile 
and technical composites. 
24 Laminated fabrics (included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0821515 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200410455 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.22 SE 2003/06212 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 car in 

(730) Innehaver: 
 Cardo Door AB, Box 171, 20121, MALMÖ, SE 

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

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

 6 Prefabricated doors and doors of metal, parts 
and accessories therefor in the form of door sections, 
lock parts, fittings, springs, wires and bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826569 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200407546 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.15 FR 03 3 236 446 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 neuro3d 

(730) Innehaver: 
 Neuro 3D, 12, allée Nathan Katz, 68100, MULHOUSE, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and veterinary 
preparations; biological preparations for medical, 
pharmaceutical or veterinary purposes; culture media for 
bacteriology; nutritive substances for microorganisms; 
cellular preparations for medical, pharmaceutical or 
veterinary use and particularly for gene therapy and cell 
therapy; compounds acting on the nervous system of 
human or animal subjects; dietetic substances adapted 
for medical use, all the above goods understood to 
exclude those for treating Parkinson's disease using 
Rotigotine patches. 
9 Scientific other than medical, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic or digital recording media; data processing and 
computer equipment; software, particularly software for 
scientific research and for the pharmaceuticals industry; 
downloadable electronic publications accessible on-line 
via databases or via computer networks. 
42 Fundamental and applied scientific research, 
particularly in the medical, biomedical, chemical, 
pharmaceutical, veterinary, agro-industry, agricultural 
fields; licensing of intellectual property rights; software 
development for scientific research; carrying out clinical 
trials for third parties, particularly in the field of treating 
pathologies of the nervous system; expert reports in the 
field of pharmacology; technical and scientific consulting 
and studies in the field of clinical synthesis, selection, 
validation and development of pharmaceuticals, the 
above services understood to exclude those for treating 
Parkinson's disease using Rotigotine patches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.09 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0829205 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200408098 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.27 BX 746836 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOIRÉE FERRERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOIRÉE FERRERO 

(730) Innehaver: 
 Soremartec SA, Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700, 

SCHOPPACH-ARLON, BE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle syrup; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0830373 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200408786 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFRED DUNHILL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFRED DUNHILL 

(730) Innehaver: 
 Alfred Dunhill Ltd, 30 Duke Street, St James's, 

SW1Y6DL, LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, eau de toilette, eau de parfum, 

colognes; essential oils, bath and shower preparations; 
toilet soaps; body deodorants; creams and gels for the 
face, the body and the hands; non-medicated toilet 
preparations; sun care preparations; hair care 
preparations; shampoos; gels, sprays, mousses and 
balms for hair styling and hair care; dentifrices; 
antiperspirants; shaving preparations; after shave 
preparations. 
9 Optical apparatus and instruments, spectacles, 
sunglasses, cases and frames for spectacles and 
sunglasses, magnifying glasses; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith not included in other 
classes; jewellery, cufflinks; tie bars; tie clips; tie pins; 
collar and shirt studs; precious stones; horological and 
chronometric instruments; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
16 Writing instruments, pouches for writing 
instruments, gift cases for writing instruments, inks and 
refills, stationery, desk sets, fountain pens, ball-point 
pens and pencils, pen and pencil holders; paperweights, 
diaries, inkwells and ink stands; tickets, labels, printed 
matter, wrapping materials, cartons, packets and boxes; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials; animal skins; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; luggage, bags and cases, 
shopping bags, shooting sticks; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
25 Clothing, footwear and headgear, scarves, 
belts, ties. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. 
33 Alcoholic beverages. 
34 Smokers' articles and matches. 
35 Retail department stores sales services 
featuring soaps, perfumery, essential oils, hair care 
products, toiletries, cosmetics, dentrifices; optical 
apparatus and instruments, spectacles and sunglasses 
and parts and fittings therefor; jewellery, watches; 
stationery, diaries; goods made of leather and imitation of 
leather and goods made of other materials, umbrellas; 
textiles and textile goods, bed and table covers; clothing, 
footwear, headgear; clothing fasteners, lace and 
embroidery; alcoholic beverages; smokers' accessories. 
41 Organisation of sporting events and 
competitions; promotion of sporting events and 
competitions. 
42 Packaging design; design of luggage, bags, 
cases, writing implements, jewellery, watches, clocks and 
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smokers, articles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838636 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200500157 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.18 IT MO2004C000305 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The trademark consists of the letters IS reproduced in 

small stylised characters, the I being in red and the S in 
green. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IS 

(730) Innehaver: 
 Grandi Salumifici Italiani SpA, Strada Gherbella, 320, 

41100, MODENA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, meat extracts and meat jellies; poultry, 
game; cooked, seasoned and smoked salami, sausages 
(wurstel), preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; edible oils, broth; fish; jams; eggs, milk and 
milk products, cheese. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838883 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200500227 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUDMEN 

(730) Innehaver: 
 Jose Alejandro SL, C/ Almansa, 30, 03291, ELCHE 

(ALICANTE), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather, goods made from 
these materials and not included in other classes; skins, 
hides and pelts, satchels, handbags, purses, rucksacks, 
pouches, day packs, change purses, billfolds, coin 
purses, document holders, suitcases of leather and hide; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0839020 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200500365 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(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: 
 Dana Technology Inc, 8000 Yankee Road, MI49267, 

OTTAWA LAKE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal gaskets for use in internal combustion 
engines and metal cap screws and nuts for use in internal 
engines. 
7 Parts of internal combustion engines, not for 
land vehicles, namely, hose couplings and fittings, piston 
rings, needle bearings, tapered roller bearings; oil, air, 
fuel, hydraulic and transmission and cooling filters for 
motors and engines. 
12 Parts for land vehicles, namely, bearings, 
springs, bushings, shafts and bolt sets for vehicle 
driveline components; vehicle suspension components, 
namely, links, arms, tie rod ends, sleeves and shims; 
cams-hafts, crank-shafts, push rods, chains, valves, 
pistons and piston rings, namely, gears, shafts, bearings, 
shift covers, housings, bearing caps, pump flanges, 
mounting caps and idler shafts; one and two speed axles, 
axle carrier housings, transfer cases and transmissions; 
drive-shafts, drive-shaft assemblies and associated 
hardware, namely, ends, slips, balls, welds, tubes, yokes, 
yoke assemblies and center bearings; universal joints, 
universal joint bearings and bearing caps, constant 
velocity joints. 
17 Non-metal gaskets for use in internal 
combustion engines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839025 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200500366 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.04 ES 2.579.003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 art 

(730) Innehaver: 
 The A R T Company B & S SA, Poligono de Moreta s/n, 

26570, QUEL-LA RIOJA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear (except orthopaedic 
footwear), headwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839150 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200500389 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.02 DE 304 12 029.4/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLUETEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUETEC 

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

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Exhaust systems; installations for exhaust gas 
treatment as part of the vehicle drive system; emission 
control systems; single components of emission control 
systems such as catalytic converters, exhaust gas filters, 
diesel particulate filters and equipment for the 
aforementioned products, included in this class, including 
the required supports and fasteners; filter installations for 
engines as part of the vehicle drive system; carburetors 
and other installations for controlling the fuel/air mixtures 
composition all for internal combustion engines for land 
vehicles; engine control units. 
9 Electronic control units for the operation of 
carburetors and other installations for controlling the 
fuel/air mixture composition for internal combustion 
engines. 
12 Motor vehicles and parts thereof (included in 
this class); motors for land vehicles and parts thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0839175 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200500398 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.07 DK VA 2004 02710 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Color WORLD 

(730) Innehaver: 
 K E Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220, BRABRAND, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
stationery; artists' materials; including paint brushes, 
pencils, crayons, drawing chalk, drawing pens, pens for 
Indian ink, water colours and modelling wax. 
28 Games and playthings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840187 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501019 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 W A S A Group as, Príkop 838/6, 60200, BRNO, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Articles made of paper for specialised retailing, 

printing blocks for specialised retailing, stationery articles 
for retailing. 
35 Middleman services in business; data 
processing; services provided by corporate consultants, 
organisation consultants and economic consultants; 
marketing and advertising activities; administrative 
management services and economic organisation 
services for natural persons and legal entities; middleman 
services for commercial services, document reproduction, 
window-dressing, publicity, management support for 
commercial activities, business administration, office 
functions. 
41 Organisation of seminars, placements and 
other professional training, including reader services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840391 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501210 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.05 CH 524200 
(540) Gjengivelse av merket: 

YOU AND US 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YOU AND US 

(730) Innehaver: 
 UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001, ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Banking, financial services, services in the area 

of wealth management and asset management for 
private, corporate and institutional clients; services of an 
investment bank. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.12.19 - 51/05

 

57 
 

(111) Int.reg.nr: 0840410 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200501214 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XPhone 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XPhone 

(730) Innehaver: 
 C4B Com For Business AG, Boschstrasse 8, 82178, 

PUCHHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software for computer-based phoning. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840441 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200501221 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 IT MI 2004 C 007943 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Grand'Italia 

(730) Innehaver: 
 Star Stabilimento Alimentare SpA, Via Matteotti, 142, 

20041, AGRATE BRIANZA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and 
flowers; animal foodstuffs; malt. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840505 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200501256 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QLIKTECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QLIKTECH 

(730) Innehaver: 
 Qliktech International AB, Ideon, 22370, LUND, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Recorded computer programs. 

41 Teaching/education; providing of training. 
42 Scientific and industrial research; computer 
programming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840657 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200501287 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JO.& CO SPORT 

(730) Innehaver: 
 Josephine & Co Holding BV, Hoofdstraat 252, 3972LK, 

DRIEBERGEN-RIJSENBURG, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; 
hair lotions. 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
18 Leather and imitation leather; goods made of 
these materials not included in other classes; trunks and 
suitcases; umbrellas and parasols. 
20 Furniture. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0840658 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200501288 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Josephine & Co. 

(730) Innehaver: 
 Josephine & Co Holding BV, Hoofdstraat 252, 3972LK, 

DRIEBERGEN-RIJSENBURG, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; 
hair lotions. 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
18 Leather and imitation leather; goods made of 
these materials not included in other classes; trunks and 
suitcases; umbrellas and parasols. 
20 Furniture. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840688 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200501292 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UV ULTRAVOLT 

(730) Innehaver: 
 UltraVolt Inc, 1800 Ocean Ave. Frnt, NY11779, 

RONKONKOMA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 High voltage power supplies. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841043 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200501571 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRFKREDIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRFKREDIT 

(730) Innehaver: 
 BRFkredit A/S, Klampenborgvej 205, 2800, LYNGBY, 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. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841055 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501576 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.29 CH 528086 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREEZE & BREEZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREEZE & BREEZE 

(730) Innehaver: 
 Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 

8031, ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Chewing gum, not for medical or cosmetic 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841072 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501580 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.22 DE 304 28 848.9/02 
(540) Gjengivelse av merket: 

maxit airfresh 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 maxit airfresh 

(730) Innehaver: 
 maxit Deutschland GmbH, Kupfertorstrasse 35, 79206, 

BREISACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes and auxiliary materials 
included in this class. 
17 Thermal and sound insulation systems made of 
mortar, namely essentially consisting of heat-insulating 
boards and of high-bond mortar as well as, where 
appropriate, of a rough plaster base or mortar 
reinforcement and/or a top layer of rough plaster. 
19 Dry mortar, particularly mortar for masonry, for 
flooring, coating and gypsum plaster, high-bond mortar; 
coating materials included in this class; stiff concrete; 
pasty building materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841127 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200501591 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.10 FI T200400300 
(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: 
 Kuusakoski OY, Hyttipojankuja 2, 02780, ESBO, FI 

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

photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; recycling machines, recycling 
crushing machines; machines for the separation of metal 
from other materials; machines for the sorting, recovery, 
processing, refining or destruction of different waste or 
recycled materials, in particular metal products. 
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. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
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paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
37 Building construction; repair; installation 
services; installation of industrial recycling plants; 
demolition of industrial recycling plants; demolition of 
industrial plants. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; logistic services in the form of 
collecting, transporting and storing of waste or recycled 
materials of any kind for exploitation, processing, refining 
or destruction. 
40 Treatment of materials; recycling services in 
the form of sorting, recovery, processing, refining or 
destruction of different kinds of waste or recycled 
materials in particular metal products; separation of metal 
from other materials; providing information on recycling 
system; consulting relating to recycling. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; legal services; technological 
planning and research relating to recycling; planning, 
design and development of automation technology 
relating to the treatment of recycled materials, in 
particular metal products; design of recycling plants for 
consumer and industrial goods; technological consulting 
relating to the operation of industrial plants for collecting 
and recycling products and materials of all kinds, in 
particular metal products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841215 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501602 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.19 FR 043286562 
(540) Gjengivelse av merket: 

GPH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GPH 

(730) Innehaver: 
 Nexans, 16, rue de Monceau, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal cable joints, particularly of aluminium, 

copper and aluminium-copper alloy, including crimp, 
screw or solder terminal lugs, metal fasteners namely 
non-electric crimp, screw or solder cable connectors, 
non-electric plug-in cable connectors, metal binding 
screws for cables, cold-soldered fittings of non-ferrous 
metal. 
7 Non-electric mechanical crimp, screw or solder 
cable connectors, non-electric plug-in mechanical cable 
connectors. 
8 Hand-operated hand tools, including metal pipe 
grips, insulated and non-insulated particularly of 
aluminium, copper, aluminium-copper alloy and non-
metallic. 
9 Electric cable connectors namely crimp, screw 
or solder connectors, plug-in connectors. 
20 Non-metallic binding screws for cables, non-
metallic cable connections particularly crimp, screw or 
solder terminal lugs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841216 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200501603 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COUNTRY COLORS OF THE 
WORLD 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COUNTRY COLORS OF THE WORLD 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Preparations for body and beauty care; 

perfumery; essential oils; soaps; preparations for caring, 
cleaning, tinting, coloring, bleaching, fixing and 
permanent waving of the hair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.09 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841230 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501613 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.25 FR 04 3 293 752 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SSS 

(730) Innehaver: 
 Thales Underwater Systems SAS, 525, route des 

Dolines, Parc de Sophia Antipolis, 06561, VALBONNE, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sonars. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841240 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501616 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.23 DE 304 09 252.5/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

pedi-doc 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 pedi-doc 

(730) Innehaver: 
 Robert Klingel GmbH & Co, Sachsenstrasse 23, 75177, 

PFORZHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, as far as included in this class; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; parts and 
elements of the afore-mentioned goods, as far as 
included in this class. 
24 Textiles and textile goods as far as included in 
this class; bed and table covers; bed linen. 
25 Clothing, headgear, footgear; parts and 
elements of the afore-mentioned goods, as far as 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841298 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501740 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 EM 003953486 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALWAYS THERE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALWAYS THERE 

(730) Innehaver: 
 Uralita SA, Majia Lequerica 10, 28004, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 
19 Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841301 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200501743 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(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 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 HAI YAN TANG. 

(730) Innehaver: 
 Dalian Hai Yan Tang Biology Co Ltd (Dalian Haiyantang 

ShengwuYouxian Gongsi), 51 Wuyilu, Lushunkouqu, 
116000, DALIAN, LIAONING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Bee nymphs; sea-cucumbers (not live); 

preserved seafood; jam; seaweed in powder form; 
powdered eggs; dairy products; bone oil, edible; gelatins 
for food; albumen for food. 
32 Beer; soybean milk; fruit juices; mineral water; 
grape juices; soft drinks; vegetable juices (beverages); 
essences for making beverages; preparations in powder 
form for making carbonated beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841383 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200501753 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

brennenstuhl 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 brennenstuhl 

(730) Innehaver: 
 Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 

72074, TÜBINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Hand-operated devices and apparatus of metal 
for rolling up cables and hoses, in particular cable reels, 
cable boxes, water hose reels, air hose reels; non-electric 
door closers; metallic utensils fixable at a wall for 
suspending articles of clothing; ladders and working 
trestles of metal. 
7 Electric tools; electric cutting machines, in 
particular electric shears; electric engraving machines; 
spray guns. 
9 Electric extension cables, electric lead cables 
with integrated dimmer, remote control devices for 
dimmers, multiple sockets, multiple sockets strips, 
electric current distributors; electric and electronic 
apparatus operated by solar energy as far as included in 
this class; chargers for electric batteries operated by 
solar energy, solar modules; electric batteries and 
chargers; devices for measuring electric values; electric 
detectors for detecting metal, leads and wood, electric 
detectors for detecting moisture, electric distance 
measuring apparatus; apparatus for the reception, 
transmission or recording of radio and television, video 
monitoring systems; alarm giving motion detectors, 
switching motion detectors; electric smoke detectors, gas 
detectors, water detectors; apparatus for protection 
against overvoltage in the power supply; clock timers, 
dimmers, twilight switches; fault current breakers, 
weather stations consisting of thermometer and/or 
barometer and/or hygrometer and/or radio controlled 
clock; electric apparatus for remote switching and remote 
controlling and arrangements consisting of such 
apparatus; electric soldering apparatus, in particular 
soldering irons and soldering pistols. 
11 Lamps, stationery and portable working lamps, 
including projectors with and without a stand, hand lamps 
and bar shaped lamps, fluorescent tubes and halogen 
tubes, lamps having a peg for insertion in the earth, 
electrical night lights, pocket lamps, lamps operated by 
solar energy, outdoor lamps, garden lamps; electric and 
electronic apparatus operated by solar energy as far as 
included in this class. 
20 Non-metallic hand-operated devices and 
apparatus for rolling up cables and hoses, in particular 
cable reels, cable boxes, water hose reels, air hose reels; 
non-metallic utensils fixable at a wall for suspending 
articles of clothing; ladders and working trestles of wood 
and/or plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841388 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501754 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.05 FR 04 329 17 58 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOMBE A EAU ENERGISANTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOMBE A EAU ENERGISANTE 

(730) Innehaver: 
 Kenzo SA, 1, rue du Pont Neuf, 75001, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau 

de cologne, cosmetic products; make-up, essential oils 
for personal use; milks; lotions; creams; emulsions, gels 
(cosmetics) for body care; deodorants for personal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841427 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501762 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.23 FR 04 3 299 214 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARTELL MEDAILLON 

(730) Innehaver: 
 Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100, COGNAC, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841439 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501763 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOCRYSTAL - PATENT - SIERA 

(730) Innehaver: 
 Ste Cheops Conseil & Siera SA, 191, avenue Daumesnil, 

75012, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for industry and science. 
5 Sanitary products for medical use; 
pharmaceutical and veterinary products for medical use 
and personal hygiene. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841445 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200501764 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 CH 530328 
(540) Gjengivelse av merket: 

BREGUET Marie-Antoinette 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BREGUET Marie-Antoinette 

(730) Innehaver: 
 Montres Breguet SA, 1344, L'ABBAYE, CH 

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841452 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200501767 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.28 SE 2004/03100 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gas Optics 

(730) Innehaver: 
 GasOptics Sweden AB, Ideon, Ole Römers väg 16, 

22370, LUND, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, electrical, photographic and optical 
apparatus and instruments as well as apparatus and 
instruments for surveying, measuring, signalling and 
checking (supervision), including apparatus and 
instruments for the identification and visualization of gas 
leaks in oil and petrochemical industry; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and 
images; magnetic data carriers; data processing 
equipment and computers. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841455 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501768 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Luvocom 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Luvocom 

(730) Innehaver: 
 Lehmann & Voss & Co KG, Alsterufer 19, 20354, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Artificial resins and synthetic resins, 
unprocessed plastics in form of granulates, powders, 
liquids or pastes, in particular fiber-reinforced and/or filled 
plastic compounds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841462 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200501772 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.09 US 76/585,919 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINSPIRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINSPIRE 

(730) Innehaver: 
 Linspire Inc, 9333 Genesee Ave, Suite 300, CA92121, 

SAN DIEGO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software, in both packaged and 
downloadable form, used for word processing, creating 
and manipulating spreadsheets, audio, visual and 
multimedia presentations, electronic mail, calendaring, 
scheduling, desktop publishing, computer aided design, 
and project management, and computer operating 
programs and computer utility programs. 
42 Providing temporary use of online non 
downloadable computer software used for word 
processing, creating and manipulating spreadsheets, 
audio, visual and multimedia presentations, electronic 
mail, calendaring, scheduling, desktop publishing, 
computer aided design; providing information and 
computer consultation in the field of operating systems 
and computer software via a website. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841492 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501778 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.09 IT TO2004 C 002645 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Usha 

The trademark consists of the word USHA in original 
lowercase type comprised of thick semi-shaded lines, 
arranged diagonally; behind this word, there is a more or 
less square print consisting of thin horizontal lines and 
semi-shaded vertical lines; the design is depicted on a 
blank background. 

(730) Innehaver: 
 Albatros Import Export di Jain Virender Kumar, Via Virle, 

15, 10138, TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included 
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, substitutes of all these materials or 
plastics. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
35 Import, distribution and retail sale of furniture, 
of goods made of wood, cork, reed, cane, wicker, of 
textiles and textile goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841711 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501817 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 YSS 

(730) Innehaver: 
 Jiangsu Yss Zipper Making Co Ltd, 8, Nansanhuanlu, 

CHANGSHU JIANGSU, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 26 Hook and pile fastening tapes (haberdashery), 
zip fasteners, buttons, zip fasteners for bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841886 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200501956 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 IE 2004/01398 
(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: 
 R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate, 

DUBLIN 12, IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces (coulis); 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; yeast, treacle; cakes, cheese cakes, 
chocolates, truffles (confectionery), ice cream, pastries, 
sauces; confectionery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841920 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200501960 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.01 CH 527260 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUA Sì 

(730) Innehaver: 
 Swiss Water System (SWS) AG, Tödistrasse 16, 8002, 

ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Apparatus for making aerated beverages 
including water; electromechanical beverage preparation 
apparatus. 
11 Water dispensers; water coolers (installations); 
beverage cooling apparatus; water filtering apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841930 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200501965 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.10 SK 354-2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 METAL design 

(730) Innehaver: 
 Metal Design Slovakia as, Dlhé Lúky 2, 91935, 

HRNCIAROVCE NAD PARNOU, SK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal instrument cases; metal tool boxes; 
metal chests; furniture fittings (of metal), ironwork for 
windows; ironwork for doors; furniture casters (of metal); 
keys; metal fittings for buildings; framework of metal for 
building; metal containers; steel constructions; metal 
windows; metal strap-hinges; metal hinges; vice benches 
(of metal); transportable metal buildings; metal 
constructions; roof coverings (of metal); door frames (of 
metal); metal locks (other than electric); metal packaging 
containers; tin-plate packings. 
20 Furniture; office furniture; metal furniture; 
wooden furniture partitions; racks; shelving systems; 
tables; chairs (seats). 
35 Intermediary services in connection with 
purchasing and selling goods; retailing of furniture, metal 
goods and of office and workshop equipment; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; business management; business organisation 
and management consulting; marketing; business 
management assistance; business intermediation 
services; import-export agencies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841969 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200501973 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWER 

(730) Innehaver: 
 Silent Power Electronics GmbH, Roseller Strasse 32, 

41516, GREVENBROICH-NEUKIRCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers; data processing devices; computer 
peripheral devices; microprocessors; integrated circuits, 
computer memories; computer drives, especially disk 
drives or hard drives or CD drives; power supply units, 
fans for computers, keyboards, computer mice; monitors, 
scanners, laptops, notebooks; printers; computer 
housings; data carriers; computer software; projection 
devices, namely film projectors; video beamers; 
adjustment and control devices; controllers; sensors, 
especially for temperature; remote control devices; 
adapted carriers and housings for all the aforementioned 
goods. 
38 Forwarding and transmission of news, pictures, 
information, data, especially via the Internet; 
telecommunication. 
42 Updating of computer software; computing 
consultancy; licensing of software; rental of computer 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.12 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842034 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501979 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Butterkist 

(730) Innehaver: 
 Cadbury Nederland BV, Naritaweg 165, 1043BW, 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Non-medicated confectionery; desserts in the 
form of popcorn; popcorn. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842038 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200501980 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The Art of Grinding. STUDER 

(730) Innehaver: 
 Fritz Studer AG, 3602, THUN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Lathes (machine tools); finishing machines; 

milling machines; machines for manufacturing nets; 
machines for grinding leather; knife sharpening 
machines; machines for working metals; feeders 
(machine parts); polishing machine and appliances 
(electric); scalping machines; machines for sharpening; 
machines for grinding; grinding wheels (machine parts); 
grinding stones (machine parts); clamping chucks 
(machine parts); tools (machine parts); tool holders 
(machine parts); hand tools (used on machines). 
8 Grinding wheels (hand equipment); cutting 
tools; clamping inserts (tools). 
37 Machine installation, maintenance and repair; 
services for worn or partly damaged machines. 
42 Research in the field of machine construction. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842310 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200502036 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZENITUDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZENITUDE 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

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

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842352 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200502193 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SynerWay 

The initial letter "S" is depicted as a raised cut-out on a 
circle, which appears as if lit. 

(730) Innehaver: 
 Synerway, BP 76, 91193, GIF SUR YVETTE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, transmitting and 

reproducing sound or images; data processing and 
computer equipment; enterprise resource planning 
software package not including functions specifically 
adapted to training, recruitment and placement of 
personnel, or in connection with consultancy with regard 
to recruitment, placement of personnel and human 
resources; computer servers dedicated to computer 
applications; computer portals without relation to specific 
services of personnel training, recruitment and placement 
services or consultancy services pertaining to personnel 
recruitment, placement and human resources. 
35 Business management excluding services 
specifically relating to personnel training, recruitment and 
placement, and excluding advisory services pertaining to 
personnel recruitment, placement and human resources; 
business administration excluding advice specifically 
relating to personnel training, recruitment and placement, 
and excluding advisory services pertaining to personnel 
recruitment, placement and human resources; office 
functions excluding the ones specifically relating to 
training, recruitment and placement of personnel and the 
ones relating to consulting with regard to personnel 
recruitment, placement and human resources; 
accounting; computer file management excluding advice 
specifically relating to personnel training, recruitment and 
placement, and the ones relating to consultancy 
pertaining to personnel recruitment, placement and 
human resources; on-line advertising on a computer 
network, excluding advertising specifically relating to 
personnel training, recruitment and placement and 
advertising relating to consultancy pertaining to personnel 
recruitment, placement and human resources; saving and 
archiving of computer data. 
38 Communication (transmission) via computer 
terminals; electronic display services excluding displaying 
in connection with services specifically relating to 
personnel training, recruitment and placement and 
displaying with regard to consultancy pertaining to 
personnel recruitment, placement and human resources; 
provision of access to a global computer network; 
connection to a global computer network by 
telecommunication means. 
42 Research and development of new products for 
third parties, excluding the ones specifically relating to 
personnel training, recruitment and placement and the 
ones relating to consultancy pertaining to personnel 
recruitment, placement and human resources; 
engineering project studies excluding the ones 
specifically relating to personnel training, recruitment and 
placement and the ones relating to consultancy 
pertaining to personnel recruitment, placement and 

human resources; development (design) of software 
excluding the ones specifically relating to personnel 
training, recruitment and placement and the ones relating 
to consultancy pertaining to personnel recruitment, 
placement and human resources; computer programming 
excluding programming specifically relating to personnel 
training, recruitment and placement and consultancy 
services pertaining to personnel recruitment, placement 
and human resources; creation and maintenance of Web 
sites for others excluding the ones specifically relating to 
personnel training, recruitment and placement and the 
ones relating to consultancy pertaining to personnel 
recruitment, placement and human resources; computer 
consulting; conversion of data and computer programs 
(other than physical conversion); conversion of 
documents from a physical medium to an electronic 
medium; hosting of Web sites, not in connection with 
services specifically relating to personnel training, 
recruitment and placement or consultancy services 
pertaining to personnel recruitment, placement and 
human resources; securement of computer data; 
management and virtualization of computer data storage 
spaces; management of intranets, extranets and of 
Internet sites, excluding the ones specifically relating to 
personnel training, recruitment and placement and the 
ones relating to consultancy pertaining to personnel 
recruitment, placement and human resources; 
computerization of company management processes and 
procedures, excluding services specifically relating to 
personnel training, recruitment and placement and the 
ones relating to consultancy pertaining to personnel 
recruitment, placement and human resources. 
45 Monitoring of computer networks and data. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842361 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200502195 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(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: 
 Schneider Electronics GmbH, Silvastrasse 1, 86842, 

TÜRKHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric household appliances, namely electric 
kitchen machines and equipment including comminution 
equipment, stirring and kneading machines, presses, 
juice extractors, juice centrifuges, cutters, electric 
machine tools, can openers, knife sharpening machines, 
as well as machines and equipment for preparation of 
beverages; electric garbage disposals, including waste 
comminution and garbage compressor; compressors for 
refrigerators; dishwashers; electric machines and 
equipment for treatment of laundry, including washing 
machines, dry cleaning machines, spin driers, ironing 
machines; electric cleaning machines and apparatus, 
vacuum cleaners; parts of all the aforesaid goods; 
appliances for domestic use included in this class. 
9 Scientific, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
controlling apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; data 
processing equipment and computers; all included in this 
class. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials; all included in 
this class. 
11 Apparatus for cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply; all included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842369 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200502203 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.31 US 78394374 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DC 

The mark consists of the letters "D" and "C" interlocked 
with a seven point star contained within the opening of 
the letter "C". 

(730) Innehaver: 
 DC Shoes Inc, 1333 Keystone Way, Unit A, CA92083, 

VISTA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Backpacks, duffel bags, athletic-style bags, all 
purpose sport bags, gym bags, knapsacks, fanny packs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842380 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200502208 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUTRIN SCANDINAVIAN HAIR 
DESIGN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUTRIN SCANDINAVIAN HAIR DESIGN 

(730) Innehaver: 
 Noiro OY, Lasikuja 2, 02780, ESBO, FI 

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

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842395 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200502212 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRESNOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRESNOW 

(730) Innehaver: 
 Ultradent Products Inc, 505 West 10200 South, 

UT84095, SOUTH JORDAN, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Pre-filled dental trays for applying dental 
compositions to teeth. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842420 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200502216 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(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: 
 First Choice Holidays Plc, First Choice House, London 

Road, RH102GX, CRAWLEY, WEST SUSSEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, printed publications; periodicals, 
magazines, catalogues, brochures, prospectuses and 
leaflets, posters, photographs and stationery; 
instructional and teaching materials; office requisites 
(other than furniture); identification cards; membership 
cards; loyalty cards. 
39 Travel agency services; arranging of holiday 
travel, tourist excursions, cruises and sightseeing tours; 
travel reservation and booking services; provision of 
travel information; transportation of passengers and 
goods by road, rail, sea or air; airline services; chartering 
of land vehicles, aircraft or boats; car rental; information 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services. 
43 Hotel accommodation and reservation services; 
airport hotels; provision of room upgrades; hotel, motel, 
tourist home and boarding house services; holiday 
accommodation services; provision of hotel, motel and 
holiday home facilities and amenities; restaurants, cafe, 
cafeteria and bar services; self-service and fast food 
restaurant and shop services; provision of facilities for 
conferences and seminars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842452 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200502228 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.03 DE 304 32 061.7/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENTAFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PENTAFLEX 

(730) Innehaver: 
 Klöckner Pentaplast GmbH & Co KG, Industriestrasse 3-

5, 56412, HEILIGENROTH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Flexible foils made of plastics for packaging 
food and non-food products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842475 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200502234 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.30 BX 1059779 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARTIERMANIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARTIERMANIA 

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

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Cuff links, tie pins, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches; watches, chronometers, clocks, 
watchbands, boxes of precious metal for watches and 
jewelry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842521 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200502240 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.16 US 78452173 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANALOG EDGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANALOG EDGE 

(730) Innehaver: 
 National Semiconductor Corp, 2900 Semiconductor 

Drive, CA95052, SANTA CLARA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Newsletters for designers and manufacturers of 
electronic systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842526 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200502243 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.18 DE 304 15 751.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MGRADE 

(730) Innehaver: 
 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 

68305, MANNHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Disposable articles for scientific apparatus and 
instruments, and also for medical and veterinary 
instruments, namely, capillary tubes, receptacles, 
pipettes, pipette tubes and containers, included in this 
class. 
10 Disposable articles for medical and veterinary 
instruments, namely, tubes, receptacles and containers, 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842546 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200502249 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DMS 

(730) Innehaver: 
 Kuhs GmbH & Co KG, Lingertstrasse 3 + 21, 79547, 

LÖRRACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical preparations and preparations 
for healthcare. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842562 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502256 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.12 CH 526306 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHAICINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHAICINO 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, 

8008, ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, coffee extracts, substitutes of coffee, 
cocoa, chocolate, beverages made with cocoa, chocolate 
or coffee and preparations for making such beverages, 
tea; bakery, pastry and confectionery products, 
particularly sugar confectionery and chocolate 
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal 
preparations, edible ices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842603 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200502270 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.05 BX 1063395 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pet's Choice 

(730) Innehaver: 
 Omaha BV, Franklinstraat 11, 4004JK, TIEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Foodstuffs for animals; products for animal 

litter; live animals; agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842612 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200502274 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.13 GB 2353175 
(540) Gjengivelse av merket: 

MORPHY RICHARDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MORPHY RICHARDS 

(730) Innehaver: 
 Morphy Richards Ltd, Talbot Road, S648AJ, 

MEXBOROUGH, SOUTH YORKSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric clothes presses; electric vacuum 
cleaners; electric liquidizers, food mixers; food 
processors; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
9 Radios, televisions, video recorders, video 
players, compact disc players, compact disc recorders, 
MDP players, MDP recorders, apparatus for the recordal, 
transmission, storage and reproduction of audio, visual 
and audio visual data, clock radios, apparatus for curling, 
waving, setting, perming, styling, crimping, straightening 
hair, apparatus for drying hair; electric pressing irons; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 
11 Installations and appliances, all for cooking; 
installations and appliances, all for heating; toasters; slow 
cookers; deep fryers; kettles; cooking grills; bread 
makers; sandwich markers; coffee markers; heated trays; 
heated trolleys; fans; immersion heaters; hot plates; hair 
drying apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842619 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200502276 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.13 FR 04 3 303 104 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUN TRAINER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUN TRAINER 

(730) Innehaver: 
 Institut Esthederm, 3, rue Palatine, 75006, PARIS, FR 

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

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
44 Beauty parlor and hairdresser salon services; 
consulting in hygiene and health care; consulting in 
cosmetology and dermatology, body and beauty care. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842636 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200502280 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mount Elephant 

"MOUNT ELEPHANT + Chinese characters + device". 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 

 XIANG SHAN PAI. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The Chinese characters mean MOUNT ELEPHANT 
BRAND in English. 

(730) Innehaver: 
 China National Cereals, Oils & Foodstuffs Import & 

Export Corp, 7-13F, Tower A, Cofco Plaza, No 8 Jian 
Guo Men Nei da Jie, 100005, BEIJING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Canned meats, poultry and eggs; canned fish 

and shellfish; canned fruit and vegetables; canned 
tomato purée. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842645 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200502284 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.22 CH 524561 
(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: 
 Vorwerk International AG, Verenastrasse 39, 8832, 

WOLLERAU, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Chemical products for cleaning floors and floor 
care, and for textile floor coverings, upholstered furniture, 
furniture fabrics, mattresses and windows; perfumes, 
namely perfume oils. 
7 Electric apparatus for household and industrial 
purposes in the field of cleaning, hygiene and health, 
namely vacuum cleaners, vacuum systems (apparatus), 
apparatus for cleaning furniture fabric, window-cleaning 
apparatus, carpet-cleaning apparatus, brush apparatus 
for cleaning carpets, waxers, vacuum cleaning floor 
polishers, apparatus for cleaning hard floors, including 
parts and accessories for the above products included in 
this class, namely nozzles, tubes, extension tubes, usage 
and expendable materials, namely filters, brushes, bags 
for vacuum cleaners and bags for vacuum systems 
(apparatus), vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants. 
37 Servicing and repair of electric apparatus; 
exchange of parts and accessories (replacement) for 
electric apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842865 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502447 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.05 ES M2590213 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPRINGFIELD 

(730) Innehaver: 
 Quiral SA, Av. del Llano Castellano, No. 51, 28034, 

MADRID, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Men's, women's and children's ready-to-wear 
clothing, footwear (not orthopaedic), headwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842901 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502451 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMPLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMPLE 

(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860, SØBORG, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco; cigarettes, smokers' articles, 
matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842910 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502455 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEFALGOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEFALGOL 

(730) Innehaver: 
 Algol Pharma OY, Karapellontie 6, 02610, ESBO, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters; materials for dressings; 
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842961 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200502464 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DONNA ENRICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DONNA ENRICA 

(730) Innehaver: 
 Henriette Confezioni SpA, 1, via Brescia, 25014, 

CASTENEDOLO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing in general, including stockings, boots, 
shoes, slippers, belts and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0842976 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200502467 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.19 DE 303 67 025.8/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DMT Dornier MedTech 

(730) Innehaver: 
 Dornier MedTech GmbH, Argelsrieder Feld 7, 82234, 

WESSLING, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included 
in this class), photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus; electrical and electronic 
apparatus and instruments included in this class, in 
particular, computers, workstations and computer 
networks, comprising of computers, cables, connectors 
for data exchange or data control (included in this class) 
and network access apparatus; impedance control 
apparatus, fiber optic applicators, interstitial and 
intraluminal antennas; apparatus for data processing, 
data input, data output, apparatus for controlling, 
monitoring and performing industrial processes or 
scientific research in laboratories; electric and electronic 
alarm apparatus consisting in particular of sensors and 
signalling and monitoring apparatus; parts of all the 
aforementioned goods; pre-recorded and/or blank data 
storage media, in particular, tapes, chips, CD's and CD 
ROMS; data processing and computer programs used for 
controlling medical technical apparatus; software for 
medical use, used for collecting and processing patient 
data and for controlling diagnostic and therapeutic 
processes in medical technical apparatus. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials; catheters 
used for diagnostic and therapeutic purposes; 
endoscopes; apparatus for receiving, recording, 
transmitting and reproducing signals, images and/or 
sound (included in this class), in particular, X-ray 
apparatus, ultrasound diagnostic apparatus, optical 
recording apparatus, monitors, and displays; controlling, 
measuring, monitoring and recording apparatus and 
instruments for medical use, in particular, patient 
monitoring apparatus, patient handling apparatus, 
diagnostic and interventional workstations; sensors for 
medical use; image processing apparatus for medical 
use, in particular, for transforming visual information into 
electronic signals and vice versa; medical shock wave 
generators for the treatment of human and animal cells; 
shockwave and acoustic wave generators, microwave 
generators for medical purposes; urological work 

stations, namely integrated units for urological diagnosis 
and treatment consisting of x-ray apparatus, patient table, 
endoscopic, surgical and/or micro invasive instruments; 
lithotripters and urological tables; medical devices; micro 
invasive instruments; lithotripters; medical apparatus 
used for pain therapy, orthopedic therapy, extra-corporeal 
shockwave therapy; electro-medical apparatus used for 
diagnosis and therapy; apparatus for generating laser 
beams; acupuncture apparatus, in particular acupuncture 
lasers, surgical lasers; medical apparatus and 
instruments, in particular light guides for therapeutic 
application; diode component of a laser for medical and 
cosmetic surgical uses. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; data processing; 
providing medical technical personnel to end users for 
the treatment of patients. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; loan financing and insurance 
administration in the field of electrical, electronic, medical 
and medical technical apparatus and instruments and of 
data processing and computer programs; leasing of 
electrical, electronic, medical and medical technical 
apparatus and instruments and of data processing and 
computer programs. 
37 Building construction; repair; installation 
services, installation, maintenance and repair of 
electrical, electronic, medical and medical-technical 
apparatus and instruments. 
41 Clinical training on the operation of medical 
devices and apparatus as applied to the treatment of 
patients; technical training on the maintenance and repair 
of medical devices and apparatus. 
42 Production and maintenance of computer 
programs; technical counselling and providing technical 
expert opinions and technical instructions for 
manufacturing, operating and maintaining of electrical 
and electronic apparatus and instruments, product 
development for others, engineering services, namely the 
layout and installation of medical devices and apparatus; 
technical planning services; technical project supervising 
services, technical systems analysis of scientific, physical 
and technical processes; installation and maintenance of 
data processing and computer programs and 
applications; technical support services, namely 
installation, monitoring, repair of and providing 
information on medical devices and their interfacing 
devices. 
44 Medical services; medical-technical services, 
namely renting and leasing of equipment to end users for 
the treatment of patients; surgical services, in particular, 
shock wave treatment of cells which allows molecular 
transfer of pharmaceuticals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0843033 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200502475 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TÁDÉ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TÁDÉ 

(730) Innehaver: 
 Tádá Bioház KFT, Dr. Babocsay út 48/a, 8380, HÉVÍZ, 

HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Fumigating candle for medical purposes, bee 
wax based anti-inflammatory candle, medicinal chemical 
product. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843035 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200502476 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.26 FR 043288085 
(540) Gjengivelse av merket: 

CINEMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CINEMA 

(730) Innehaver: 
 Yves Saint Laurent Parfums, 28/34, boulevard du Parc, 

92200, NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eaux de toilette, deodorants for 
personal use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic 
use; soaps; cosmetic milk; creams, lotions and cosmetic 
products for skin care; beauty masks; cosmetic slimming 
preparations for bathing and for skin tanning; creams and 
lotions for face and body care; nail polish; hair lotions; 
shampoos; shaving products; after-shave lotions; 
moisturizing after-shave creams; shaving soaps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0843060 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200502479 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nitro 

(730) Innehaver: 
 VSJ Ltd, Langlands, Pallet Hill, CA110BY, PENRITH, 

CUMBRIA, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Protective helmets; motorcycle helmets; 
clothing and footwear for protection against accidents; 
motorcycle clothing and footwear for protection against 
accidents; motorcycle suits for protection against 
accidents; gloves for protection against accidents; 
motorcycle gloves for protection against accidents; 
goggles for sports. 
25 Articles of clothing; footwear; headgear; 
motorcycle clothing, footwear, headgear; motorcycle 
riding suits; motorcycle jackets; motorcycle trousers; 
motorcycle boots; waterproof clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.13 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843151 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200502505 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.30 EM 3958428 
(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: 
 Louis Vuitton Malletier SA, 2, Rue du Pont-Neuf, 75001, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Spectacles, sunglasses and spectacle cases. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.08 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0843191 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200502517 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.07 FR 04 3 302 632 
(540) Gjengivelse av merket: 

RALEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RALEM 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Generale des Etablissement Michelin-

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber for repairing and/or retreading 

pneumatic tyres. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843304 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200502557 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.08 DE 304 39 309.6/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MX4 

(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Electric Europe BV Niederlassung 

Deutschland, Gothaer Strasse 8, 40880, RATINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software, in particular computer 
software for utilization in industrial automation. 
16 Printed matter, namely manuals for computer 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0843315 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200502559 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.04 DE 304 25 266.2/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRÉFEE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRÉFEE 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk and milk products; dairy products; cheese. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843319 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200502560 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.13 BX 1062007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XENTA ABSENTA 

(730) Innehaver: 
 Vasco International SarL, 14a, rue des Bains, 1212, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0843333 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200502561 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Noritake 

(730) Innehaver: 
 Noritake Co Ltd, 1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 

Nishi-ku, 451-8501, NAGOYA-SHI AICHI, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for dental use. 
10 Medical apparatus and instruments; dental 
apparatus and instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843335 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200502562 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Triplex 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Having three units or components or elements 

(730) Innehaver: 
 Vizyon Cikolata Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, 2. 

Organize Sanayi Bolgesi Dogu 3. Cad. No:6, 
GAZIANTEP, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0843343 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200502563 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.28 DE 304 29 915.4/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

MERCK IN SIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MERCK IN SIGHT 

(730) Innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293, 

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843344 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200502564 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.19 SE 2005/00374 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nordic gym 

(730) Innehaver: 
 Overseas Trade Ltd, Palladium House 1-4, Argylle Street, 

W1F7LD, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Body-building apparatus, body-training 
apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0843345 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200502565 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 operax 

(730) Innehaver: 
 Operax AB, Aurorum 8, 97775, LULEÅ, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware and recorded computer 

software programs. 
42 Consultancy in the field of computer hardware 
and software, computer programming, maintenance, 
updating and designing of computer software, computer 
system analysis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843388 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200502566 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Fire Flash 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fire Flash 

(730) Innehaver: 
 Ewald Haimerl, Ebrantshauser Strasse 6, 84048, 

MAINBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Security footwear, protective footwear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0843390 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200502568 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATOMIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATOMIUM 

(730) Innehaver: 
 A Vedat Yakupoglu, Esenboga Havaalani yolu 20, km, 

06750, AKYURT - ANAKARA, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bags, cases, valises, wallets, portfolios, card 
cases (note cases); briefcases, rucksacks of leather and 
imitations of leather; processed or unprocessed leather; 
umbrellas, parasols; walking sticks. 
25 Hosiery and socks; footwear; shoes, boots, 
slippers and parts thereof, shoe uppers, soles for 
footwear, sports shoes; belts, suspenders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843391 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200502569 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.07 DE 304 39 118.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 media DISPLAY 

(730) Innehaver: 
 Steffen Thoren, Tiekemeiers Hof 20, 32278, 

KIRCHLENGERN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Products of communication and home 
entertainment electronics, TVs, LCD TVs, CD players 
and recorders, audio and video recorders, personal 
computers, peripherals, PDP monitors such as plasma 
monitors, LCD monitors in different sizes; hard disk 
drives for data recording, memory cards like compact 
flash cards, SD cards, memory modules and 
internal/external storage, furthermore internal/external 
write and readers for the abovementioned storage, 
including digital optical and magnetic storage media; 
digital cameras; internal/external power supplies for 
hardware to transmit and present all sort of news and 
information, online or wireless, via Internet or other 
telecommunication services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0843392 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200502570 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALKALUME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALKALUME 

(730) Innehaver: 
 Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 20, 10553, 

BERLIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products used in electroplating. 
3 Metal cleaning compounds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.11 

(450) Kunngjøringsdato: 51/05, 2005.12.19 
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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.: 228235 
(210) Søknadsnr.: 200303480 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

COMBIX 
(730) Innehaver: 

 Cloetta Fazer AB, 16929 SOLNA, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, 74167 

NECKARSULM, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 228320 
(210) Søknadsnr.: 200303498 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

PREFORMA 
(730) Innehaver: 

 Jiffy International AS, Postboks 359, 4663 Kristiansand 
S, 4663, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 

Majorstua,0306 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Forma AS , Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 228414 
(210) Søknadsnr.: 200409114 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

ADARA 
(730) Innehaver: 

 Adara AB, Box 1228, 13128 NACKA STRAND, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Riker LAB Inc , 3M Center, 2501 Hudson Road, 

MN55144-1000 SAINT PAUL, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Schjødt AS , Postboks 2444 Solli, 0201 

OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser  
 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
 
(111) Reg.nr.: 227906 
(210) Søknadsnr.: 200408656 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

TAF 
(730) Innehaver: 

 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, 70567 
STUTTGART, DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 DAF Trucks NV , Hugo van der Goeslaan 1, 5643TW 

EINDHOVEN, NL 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. Søker har begjært merket slettet. 
  

 
(111) Reg.nr.: 198917 
(210) Søknadsnr.: 199902977 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1999.09.13 

(540) Gjengivelse av merket 

ZOK 
(730) Innehaver: 

 AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Merck & Co Inc , P O Box 100, NJ08889-0100 

Whitehouse Station,  , US 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes av 2. avd. Innsigelsen 

avvist. 
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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. 
 
 
 (111) Reg.nr.: 0718947 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 199910429  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV 
Wattstraat 61 
2723RB ZOETERMEER 
NL 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
33 Spirits, including liqueurs. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 51/050, 2005.12.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0818833 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200402367  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Innutec Innovative Umwelt Technologie GmbH 
Bergwerksweg 10 
6373 JOCHBERG 
AT 

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

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Pharmaceutical and veterinary products, 
hygienic products for medicine; dietetic substances for 
medical use. 
9 Apparatus and instruments for conducting 
and measuring electrical currents and electromagnetic 
fields. 
10 Medical apparatus and instruments; 
orthopaedic articles; magnetic field therapy apparatus. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 51/050, 2005.12.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0830705 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200408988  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

GekaKonus GmbH 
Junkersring 28 
76344 EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
7 Circulation pumps for apparatus for 
converting primary energy into usable energy; fittings 
for apparatus for converting primary energy into usable 
energy; control mechanisms for apparatus for 
converting primary energy into usable energy. 
11 Steam generators, in particular high-pressure 
steam generators and high-speed steam generators; 
thermal oil circulation heaters for generating heat; all 
goods also for combustion of, in particular, primary 
energy carriers; furnaces for solid, liquid and gaseous 
fuels; facilities for converting primary energy from wood 
waste into usable energy for manufacturing plants in the 
timber production industry, substantially consisting of 
furnaces for solid, liquid and gaseous fuels, steam 
generators, circulation heaters, heat transfer media, 
heat exchangers, control systems, filters, armatures 
and circulation pumps. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 51/050, 2005.12.19 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0834624 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200411311  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Vedior International Contracts BV 
Gebouw Tripolis, 201 Burgerweeshuispad 
1076GR AMSTERDAM 
NL 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
35 Employment agency services; employment 
consultancy services; employment counseling; 
information services relating to jobs and career 
opportunities; job advertising personnel management 
services; personnel recruitment; psychological testing 
for the selection of personnel; compilation of interactive 
databases relating to employment, to the recruitment of 
personnel and to careers; information and interactive 
services in the field of employment, recruitment and 
careers; information and advice on resume creation and 
resume preparation; services relating to the posting of 
resumes and matching resumes with employment 
opportunities; transmission of resumes to potential 
employers and communication of responses thereto, all 
through a global computer network; information in the 
field of employment, recruitment and careers; 
information, consultancy and advisory services relating 
to the aforesaid. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 51/050, 2005.12.19 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0846497 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200504197  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Carl Zeiss AG 
Carl-Zeiss-Strasse 22 
73447 OBERKOCHEN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Magnifying glasses. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 51/050, 2005.12.19 
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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.: 227758 
(111) Int. reg. nr: 227758 
(151) Reg.dato: 2005.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.18 

(210) Søknadsnr: 200407401 
(220) Inndato: 2004.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk 

på datamaskiner og videospillmaskiner; 
dataspillinnsatser (cartridges); dataspillkassetter; 
dataspillbånd; videospillinnsatser (cartridges); 
videospillkassetter; forhåndsinnspilte videobånd, 
lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og bilde 
innen feltene musikk, live-action- programmer, spillefilmer 
og animasjons- og tegnefilmer; spillefilmer innen 
kategoriene komedie, drama, action, eventyr og 
animasjon; og spillefilmer for kringkasting via fjernsyn 
innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og 
animasjon. 
16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, 
brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, 
eventyrbokserier, blader, magasiner og 
nyhetsbrev, alle innen feltene dataspill, science fiction, 
spill og underholdning; penner, blyanter, 
markeringspenner, skrivesaker, papirvarer, 
skrivesaksporteføljer, utklippstavler,skrivebordssett (desk 
sets), penne- og blyantholdere, monterte og umonterte 
fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, 
stiftemaskiner, papirvekter, papirbrikker, kalendere, 
notatbøker, bokomslag,klistremerkebøker, 
gratulasjonskort og notatkort. 
25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, 
treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, lekedrakter 
(rompers), jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, 
morgenkåper, nattskjorter og -trøyer, bukseseler, 
overaller, frakker, kapper, svetteremmer, skjerf, sjal, 
hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, 
undertøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer 
(hodeplagg), håndlinninger, mansjetter, 
tøysmekker, forklær, og Halloween- og 
maskeradekostymer. 
28 Leker, leketøy og spill, nemlig 
actionfigurer og tilleggsutstyr til slike; ballonger; 
badekarleker; lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr 
for slike; dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for 
barn; kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly 
og -helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte 
lekekjøretøyer; sendeplater (flying discs); oppblåsbare 
vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs 
sove-og leketelt; plysjleketøy; håndholdte dukker; 
lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; togsett; 

 

 lekebarberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter; 
sparebøsser; vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt; 
flipper- og spillehallmaskiner; håndholdte enheter for 
spilling av elektroniske spill; modellbyggesett av 
lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer; 
golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer; 
sprettballer; gummiballer; sportsballer av gummi; 
lekeballer av gummi; baller av mykt materiale for lindring 
av stress; bager for transport av golfutstyr, bager for 
transport av basketballutstyr, bager for transport av 
baseballutstyr, bager for transport av tennisutstyr; 
manipulasjonspuslespill og bygge-og konstruksjonsleker; 
uroer for barnesenger (crib mobiles); uroer for barn; 
målskivesett bestående av en målskive, plastsugekopp-
dartpiler og en leke-dartpistol; spillkort. 
41 Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og 
webside inneholdende informasjon innen feltene 
dataspill, science fiction, spill og underholdning; 
tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og 
dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, 
nemlig tilveiebringelse av et online dataspill; produksjon 
og distribusjon av spillefilmer og fjernsynsprogrammer; 
og underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 (111) Reg.nr.: 228092 
(151) Reg.Dato.: 2005.09.12 
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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.: 148271 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hyva BV ALPHEN A/D RIJN, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Hyva Group BV, Ondernemingsweg 1, 2404HM ALPHEN 

A/D RIJN, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 180614, 202940 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rabami A/S, Fabriksvej 17, DK-9690 Fjerritslev, DK 

Rabami A/S, Fjerritslev, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 RBM A/S, Fabriksvej 17, 9690 FJERRITSLEV, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 211182 
(730) Tidligere innehaver: 
 Medicasa AS, c/o Veidekke Eiendom AS, Skabos vei 4, 

0214 Oslo, 0214, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Veidekke Eiendom AS, Skabos vei 4, 0214 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 215778 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rbm Group A/S, Fabriksvej 17, DK-9690 Fjerritslev, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 RBM A/S, Fabriksvej 17, 9690 FJERRITSLEV, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 229585 
(730) Tidligere innehaver: 
 LaLina AS, Waldemar Thranesgt 22, 0171 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 LaLina AS, Ullevålsveien 10, 0171 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 
(210) Søknadsr: 199805824, 199805825, 199805833, 

199808563, 199809614, 199809616, 
199809618, 199809619, 199809620, 
199809624, 199809978, 199809986, 
199809988, 199809998, 199810001, 
199810003, 199810006, 199810009, 
199810010, 199810012, 199810013, 
199810015, 199903294, 199903574, 
199904052, 199904461, 199907036, 
199910225, 199911095, 199911401, 
199911573, 200000581, 200002061, 
200007796, 200014093, 200108388, 
200301227, 200301618, 200302990, 
200304104, 200306907, 200309109, 
200311766, 200409999 

(111) Reg. nr. /  
Int. reg. nr: 

0486871 

(730) Innehaver : Redcats SA 
110, rue de Blanchemaille 
59100 ROUBAIX 
FR 

(791) Lisenstager: La Redoute SA 
57, rue de Blanchemaille 
59100 ROUBAIX 
FR 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Exclusive 
 Lisens inngått: 2005/10/21  
 Lisens utløper: 2025.10.21 
   
 
 
 
(210) Søknadsr: 19903350, 19957055 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
178791 

(730) Innehaver : EMI (IP) Ltd, 27 Wrights Lane, 
LONDON, W85SW, GB 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: Virgin Music Group Ltd 
27 Wrights Lane 
W85SW LONDON 
GB 

 Lisenstagers 
fullmektig: 

Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Sole 
 Lisens inngått: 2005/03/23  
   
 
 
 

(210) Søknadsr: 21657, 43254, 43255, 47583, 47584, 
59347, 68183, 99617, 108663, 
19843149, 19880234, 19895862, 
19902161, 19920234, 19933912, 
19944302, 19957476, 19962276, 
200109825 

(111) Reg. nr. /  
Int. reg. nr: 

214285 

(730) Innehaver : EMI (IP) Ltd, 27 Wrights Lane, 
LONDON, W85SW, GB 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: EMI Records Ltd 
EMI House, 43 Brook Green 
W67EF LONDON 
GB 

 Lisenstagers 
fullmektig: 

Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Sole 
 Lisens inngått: 2005/03/23  
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Endringer i navn og adresser 
 
Endring av navn på innehaver, lisenstager eller fullmektig, jf. Varemerkeforskriften § 29. 
Endringen er foretatt i alle saker tilknyttet kunden. 
 
 
 
(730) Tidligere navn: 

Kongelig Norsk Seilforening, v/generalsekretær Peter 
T.M.Brandt, Huk aveny 1, 0287 OSLO, NO 

(730) Nytt navn: 
Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 OSLO, 
NO 

  
 
(730) Tidligere navn: 

Vadheim Groplex AS, Nedbergveien 19, 5178 
LODDEFJORD, NO 

(730) Nytt navn: 
Vadheim Groplex Import AS, Nedbergveien 19, 5178 
LODDEFJORD, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 123241 
(210) Søknadsnr.: 19843869 
(730) Innehaver: Luxottica SrL 

Via Valcozzena 10 
32021 AGORDO 
IT 

(740) Fullmektig: Onsagers AS 
Postboks 6963 St Olavs Plass 
0130 OSLO 
NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:        (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
 
122508 2015.10.03 

122509 2015.10.03 

123269 2015.11.28 

123426 2015.12.12 

123430 2015.12.12 

123607 2015.12.19 

123731 2016.01.02 

123843 2016.01.09 

123950 2016.01.16 

123982 2016.01.16 

124013 2016.01.23 

124014 2016.01.23 

124148 2016.01.30 

124194 2016.02.06 

124708 2016.04.03 

125234 2016.05.29 

125481 2016.06.19 

125543 2016.06.12 

170207 2015.11.30 

170265 2015.12.07 

170349 2015.12.14 

170363 2015.12.14 

170592 2016.01.04 

170606 2016.01.04 

170707 2016.01.11 

170780 2016.01.25 

170886 2016.01.25 

170947 2016.02.01 

171023 2016.02.08 

171053 2016.02.08 

171063 2016.02.08 

171154 2016.02.22 

171276 2016.02.28 

171455 2016.03.14 

171549 2016.03.14 

171668 2016.03.28 

171845 2016.04.03 

172184 2016.04.11 

172269 2016.04.18 

172817 2016.05.02 

172818 2016.05.02 

173251 2016.05.23 

173421 2016.05.23 

173705 2016.06.06 

173761 2016.06.06 

175682 2016.07.18 

178280 2016.11.28 

47159 2015.10.11 

47663 2016.02.28 

48111 2016.02.28 

52181 2016.04.11 

67758 2016.01.07 

67809 2016.01.13 

67890 2016.01.20 

67974 2016.01.27 

69017 2016.05.26 

69717 2016.08.05 

95739 2016.01.22 

95878 2016.01.22 
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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. 08/2005: 
Utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Skjenning som Beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse.  
 
 
 
Se utkast til produktforskrift nedenfor. 
 
Høringen gir enhver rett til å fremsette en skriftlig og begrunnet innsigelse mot fastsettelse av 
produktforskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Skjenning som en Beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse, jf nevnte forskrift § 20.  
 
Forskriftens vilkår om beskyttelse av produktbetegnelsen Skjenning som en Beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse anses oppfylt.  
 
Høringsbrev med kommentarer er lagt ut på www.beskyttedebetegnelser.no.  
 
Innsigelser skal sendes til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innen 19.3.2006. 
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Utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Skjenning som 
Beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

Fastsatt av Mattilsynet dd.mm.åå med hjemmel 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 Beskyttet produktbetegnelse 

Skjenning   
 
§ 2 Rettmessig bruker 

Skjenningbakeran 
 
§ 3 Vilkår for bruk av produktbetegnelsen 
1. Produktbeskrivelse: 

Skjenning er et tradisjonelt festflatbrød fra Innherred. Skjenning skal være tynt og sprøtt, 
ha en karakteristisk søt smak, gylden farge på en side og trekantet form.  
 

2. Geografisk område: 
Skjenning skal produseres i Innherred som omfatter kommunene Levanger, Mosvik, 
Verran, Snåsa, Inderøy, Verdal og Steinkjer. 
 

3. Produksjonsmetode: 
Skjenning skal lages av en deig av potet, havremel, byggmel, sukker, salt og vann. 
Rugmel kan også tilsettes. Under stekingen skal deigen pensles på den ene siden med en 
melke- og sukkerblanding. Hovedingrediensene potet og havre skal være dyrket og 
bearbeidet i Innherred, og skal utgjøre minimum 75 % av deigen.  
 
Potet som skal brukes til produksjon av Skjenning skal ha et stivelsesinnhold på rundt 17 
%. Av potetråvaren skal det lages potetmos. Som råvare kan ferdig bearbeidet potetflakes 
eller potetgranulat brukes. Potetmos skal tilsettes havremel og øvrige ingredienser til 
passende konsistens. Havremelet skal være laget av skredd havre. 
 
Den ferdige deigen skal kjevles ut til leiver. Leivene skal ha en tykkelse på 0,8-1 mm. Ved 
utbaking kan byggmel eller hvetemel brukes.  
 
Leiven skal rulles fast på steikejernet. Når overflaten har tørket litt skal den smøres med 
melke- og sukkerblandingen. Leiven skal bare stekes på den ene siden. Leiven skal 
kantskjæres og deles i trekanter mens den ligger på steikjernet. Etter avkjøling skal den 
legges under press for at den skal holde seg flat. Ferdig stekt Skjenning skal ha en gyllen 
brun farge. 
 
Skjenning pakkes i plastposer og legges i pappesker, og merkes med produsentens navn 
og adresse.  
 

4. Merking av produktet: 
Skjenning kan merkes med figurmerket for Beskyttet opprinnelsesbetegnelse.  

 
 
§ 4 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
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VEDLEGG: 
 
Beskrivelse av næringsmidlets opprinnelse og tilknytning til det geografiske området 
Skjenning er et tradisjonelt festflatbrød fra Innherredsområdet. Navnet kommer mest trolig av 
at brødet blir blankt på overflata på grunn av melke- og sukkerblandingen som smøres på 
under stekingen. Alt på 1800-tallet omtales skjenning i historiske bygdebøker fra området. 
Skjenning var et naturlig tilbehør til det like tradisjonelle soddet i gjestebud som barnedåp, 
bryllup og begravelser. Både soddbollene og skjenningen ble vurdert nøye av gjestene, og 
det ble bl.a. sagt at en brud ikke var et fullgodt husmoremne dersom hun ikke selv både 
hadde brygget ølet og bakt skjenningen til sitt eget bryllup. Skjenning er også omtalt i mange 
kokebøker og det finnes mange lokale oppskrifter på skjenning.  
 
Det er ikke kjent at skjenning produseres i andre områder enn i Innherredsområdet. Området 
innehar unike menneskelige kunnskaper om produksjon av skjenning, bl.a. om krav til råvarer 
og de ulike trinnene i produksjonen.   
 
 
 
 
 
 
 
Dato for registrert søknad: 31.3.2005 
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Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer
 
 
Følgende internasjonale registreringer er fornyet for 10 nye år: 
 
0645051 0645101 0645584 0645597 0646589 0303219B 
0644852 0644146 0645097 0645422 0645788 0646217 
0646420 0646443 0646812 0658701 0644939 0417054 
0418606 0634932 0637117 0644004 0645672 0645923 
0646238 0647040 0647111 0647489 0653454 0297324 
0298324 0496734 0496950 0497288 0498543 0646579 
0647962 0647969 0497035 0497086 0498000 0647574 
0630579 0648693 0497849 0647381 0647540 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er ikke fornyet: 
 
0635791 0638086 0644832 0636001 0636885 0636491 
0638451 0635714 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er begjært slettet: 
 
0806207 0812069 0856808 0749418 0824078 0786245 
0820402 0829339 0829183 0803282 0743739 0823132 
0832205 0843630 
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Rettelse 
 
Reg.nr. 227427 (200211915) er tidligere kunngjort i 
Norsk Varemerketidende med feil varefortegnelse. 
Se ny kunngjøring side 3. 
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