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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.: 228642 
(151) Reg.dato.: 2005.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.12 

(210) Søknadsnr.: 200410644 
(220) Inndato: 2004.10.19 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.30 UK 2369574 
(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: 
 Provis Ltd , 5 Livingstone Boulevard Hamilton 

International Technology Park, G72OBP BLANTYRE, GB
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Oppløsningsmidler og rensepreparater for 

kontaktlinser. 
9 Kontaktlinser; etuier og holdere for 
kontaktlinser; optiske og oftalmiske linser; lorgnetter. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230625 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200413335 
(220) Inndato: 2004.12.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORTISSIMO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORTISSIMO 

(730) Innehaver: 
 Bostik SA , 12 Place de I´Iiris, 92400 COURBEVOIE, FR 

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

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

 16 Lim, limbånd og alle klebemidler for papirvarer 
og for husholdningsbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230626 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200411582 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gjensidige NOR Forsikring 

(730) Innehaver: 
 Gjensidige NOR Forsikring , Drammensveien  288, 0282 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Brannslukningsapparater, tyverialarmer, 

trygghetsalarmer, elektriske og elektroniske apparater til 
overvåking og kontroll, sendeapparater for elektroniske 
alarmer; røkvarslere og røkdetektorer; apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll, livredning og 
undervisning; livredningsutstyr, verneutstyr til beskyttelse 
mot brann, ulykker og stråling; refleksbrikker til personlig 
bruk til beskyttelse mot trafikkulykker. 
35 Bistand ved ledelse og organisasjon av 
bedrifter, annonse- og reklamevirksomhet, 
kontortjenester, forretningsevaluering, 
forretningsinformasjon, bedriftsundersøkelser, 
bedriftsopplysninger, bistand til bedriftsledelse, faglige 
konsultasjoner om forretninger, etterforskning av 
forretninger, regnskapsanalyser og -kontroll, rådgivning 
om organisasjons og forretningsledelse, innsamling av 
informasjon for bruk i databaser. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, 
eiendomsmegling, inkassovirksomhet, bankvirksomhet, 
bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom, rådgivning i 
finansielle og forsikringsspørsmål, fonds- og 
kapitalinvesteringer, fonds, kapital og 
verdipapirtransaksjoner, finansieringsevaluering (bank, 
forsikring, fast eiendom), regnskapsførsel, 
regnskapskontroll og regnskapsanalyser. 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; opplæring i forebyggelse av skader og ulykker 
og i bruk av skade- og ulykkeforebyggende produkter. 
42 Design og utvikling av skade- og 
ulykkeforebyggende produkter, planlegging vedrørende 
bygging og rådgivning vedrørende bygging, tekniske 
prosjektstudier. 
44 Bedriftshelsetjeneste. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og individer, konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester, 
alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet, overvåking 
av tyveri-, innbrudds-, og trygghetsalarmer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230627 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200307706 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 Rebekkaboden 
(730) Innehaver: 

 Rebekkaboden , Frøylandsveien 17, 4355 
KVERNALAND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papirvarer. 

25 Bunadinspirerte festdrakter og andre 
festdrakter; klær til kvinner og menn. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230628 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200410902 
(220) Inndato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RETAANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RETAANE 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Oftalmiske kirurgiske apparater og implanter. 
(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230629 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200500979 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARMEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARMEN 

(730) Innehaver: 
 Salton Europe Ltd , Pifco House, Princess Street, 

M358HS FAILSWORTH, MANCHESTER, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Apparater for krølling, krepping, bølging og 

behandling av hår; barbermaskiner og barberhøvler; 
manikyrbestikk, fotpleiebestikk, hårfjerningsapparater; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 
9 Elektriske oppvarmede apparater for krølling, 
krepping, bølging, børsting, blåse-krølling, og behandling 
av hår; elektriske apparater for oppvarming av krøllruller 
og varmeholdende hårruller for bruk med disse; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 
10 Massasjeapparater 
11 Apparater og innretninger for oppvarming 
og/eller tørking av hår; belysnings- apparater; fotbad; 
bærbare apparater for oppvarming og lufting av vann for 
vasking og oppfriskning av føtter; varme- eller damp 
genererende apparater for rengjøring og toning av 
huden; elektrisk drevne voksoppvarmingsapparater for 
bruk ved hårfjernende voksbehandling; ansiktssaunaer; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230630 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200411584 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(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: 
 Gjensidige NOR Forsikring , Drammensveien  288, 0282 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Brannslukningsapparater, tyverialarmer, 

trygghetsalarmer, elektriske og elektroniske apparater til 
overvåking og kontroll, sendeapparater for elektroniske 
alarmer; røkvarslere og røkdetektorer; apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll, livredning og 
undervisning; livredningsutstyr, verneutstyr til beskyttelse 
mot brann, ulykker og stråling; refleksbrikker til personlig 
bruk til beskyttelse mot trafikkulykker. 
35 Bistand ved ledelse og organisasjon av 
bedrifter, annonse- og reklamevirksomhet, 
kontortjenester, forretningsevaluering, 
forretningsinformasjon, bedriftsundersøkelser, 
bedriftsopplysninger, bistand til bedriftsledelse, faglige 
konsultasjoner om forretninger, etterforskning av 
forretninger, regnskapsanalyser og -kontroll, rådgivning 
om organisasjons- og forretningsledelse, innsamling av 
informasjon for bruk i databaser. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, 
eiendomsmegling, inkassovirksomhet, bankvirksomhet, 
bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom, rådgivning i 
finansielle og forsikringsspørsmål, fonds- og 
kapitalinvesteringer, fonds, kapital og 
verdipapirtransaksjoner, finansieringsevaluering (bank, 
forsikring, fast eiendom), regnskapsførsel, 
regnskapskontroll og regnskapsanalyser. 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; opplæring i forebyggelse av skader og ulykker 
og i bruk av skade- og ulykkeforebyggende produkter. 
42 Design og utvikling av skade- og 
ulykkeforebyggende produkter, planlegging vedrørende 
bygging og rådgivning vedrørende bygging, tekniske 
prosjektstudier. 
44 Bedriftshelsetjeneste. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og individer, konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester, 
alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet, overvåking 
av tyveri-, innbrudds-, og trygghetsalarmer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230631 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200411600 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gjensidige NOR 

(730) Innehaver: 
 Gjensidige NOR Forsikring , Drammensveien  288, 0282 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Brannslukningsapparater, tyverialarmer, 

trygghetsalarmer, elektriske og elektroniske apparater til 
overvåking og kontroll, sendeapparater for elektroniske 
alarmer; røkvarslere og røkdetektorer; apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll, livredning og 
undervisning; livredningsutstyr, verneutstyr til beskyttelse 
mot brann, ulykker og stråling; refleksbrikker til personlig 
bruk til beskyttelse mot trafikkulykker. 
35 Bistand ved ledelse og organisasjon av 
bedrifter, annonse- og reklamevirksomhet, 
kontortjenester, forretningsevaluering, 
forretningsinformasjon, bedriftsundersøkelser, 
bedriftsopplysninger, bistand til bedriftsledelse, faglige 
konsultasjoner om forretninger, etterforskning av 
forretninger, regnskapsanalyser og -kontroll, rådgivning 
om organisasjons- og forretningsledelse, innsamling av 
informasjon for bruk i databaser. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, 
eiendomsmegling, inkassovirksomhet, bankvirksomhet, 
bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom, rådgivning i 
finansielle og forsikringsspørsmål, fonds- og 
kapitalinvesteringer, fonds, kapital og 
verdipapirtransaksjoner, finansieringsevaluering (bank, 
forsikring, fast eiendom), regnskapsførsel, 
regnskapskontroll og regnskapsanalyser. 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; opplæring i forebyggelse av skader og ulykker 
og i bruk av skade- og ulykkeforebyggende produkter. 
42 Design og utvikling av skade- og 
ulykkeforebyggende produkter, planlegging vedrørende 
bygging og rådgivning vedrørende bygging, tekniske 
prosjektstudier. 
44 Bedriftshelsetjeneste. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og individer, konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester, 
alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet, overvåking 
av tyveri-, innbrudds-, og trygghetsalarmer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230632 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200411612 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gjensidige NOR 

(730) Innehaver: 
 Gjensidige NOR Forsikring , Drammensveien  288, 0282 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Brannslukningsapparater, tyverialarmer, 

trygghetsalarmer, elektriske og elektroniske apparater til 
overvåking og kontroll, sendeapparater for elektroniske 
alarmer; røkvarslere og røkdetektorer; apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll, livredning og 
undervisning; livredningsutstyr, verneutstyr til beskyttelse 
mot brann, ulykker og stråling; refleksbrikker til personlig 
bruk til beskyttelse mot trafikkulykker. 
35 Bistand ved ledelse og organisasjon av 
bedrifter, annonse- og reklamevirksomhet, 
kontortjenester, forretningsevaluering, 
forretningsinformasjon, bedriftsundersøkelser, 
bedriftsopplysninger, bistand til bedriftsledelse, faglige 
konsultasjoner om forretninger, etterforskning av 
forretninger, regnskapsanalyser og -kontroll, rådgivning 
om organisasjons- og forretningsledelse, innsamling av 
informasjon for bruk i databaser. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, 
eiendomsmegling, inkassovirksomhet, bankvirksomhet, 
bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom, rådgivning i 
finansielle og forsikringsspørsmål, fonds- og 
kapitalinvesteringer, fonds, kapital og 
verdipapirtransaksjoner, finansieringsevaluering (bank, 
forsikring, fast eiendom), regnskapsførsel, 
regnskapskontroll og regnskapsanalyser. 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; opplæring i forebyggelse av skader og ulykker 
og i bruk av skade- og ulykkeforebyggende produkter. 
42 Design og utvikling av skade- og 
ulykkeforebyggende produkter, planlegging vedrørende 
bygging og rådgivning vedrørende bygging, tekniske 
prosjektstudier. 
44 Bedriftshelsetjeneste. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og individer, konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester, 
alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet, overvåking 
av tyveri-, innbrudds-, og trygghetsalarmer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230633 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200410796 
(220) Inndato: 2004.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASONO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASONO 

(730) Innehaver: 
 Asono AS , Postboks 8835, Youngstorget, 0028 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater og instrumenter for opptak, 

overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller film; 
datamaskiner og databehandlingsutstyr, herunder 
håndholdte pc'er, smartphones og pocket-pc'er samt 
magnetiske og optiske databærere; mobil-telefoner; 
DVD- og videospillere; optiske apparater, herunder 
fotografiapparater og kikkerter; apparater for sending og 
mottak av radiosignaler og data; GPS-navigasjonsutstyr; 
regnemaskiner; apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering og kontroll; vitenskapelige, 
fotografiske og kinematografiske apparater og 
instrumenter; elektroniske spill-maskiner, herunder tv-
spill-maskiner; software og innregistrerte 
dataprogrammer. 
35 Detaljhandelstjenester, herunder også 
detaljhandelsvirksomhet via en en web-side på internet 
for de følgende varer: apparater og instrumenter for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller film, 
datamaskiner og databehandlingsutstyr, herunder 
håndholdte pc'er, smartphones og pocket-pc'er samt 
magnetiske og optiske databærere, mobil-telefoner, 
DVD- og videospillere, optiske apparater, herunder 
fotografiapparater og kikkerter, apparater for sending og 
mottak av radiosignaler og data, GPS-navigasjonsutstyr, 
regnemaskiner, apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering og kontroll, vitenskapelige, 
fotografiske og kinematografiske apparater og 
instrumenter, elektroniske spill-maskiner, herunder tv-
spill-maskiner, software og innregistrerte 
dataprogrammer; annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 
37 Installasjons- og reparasjonsvirksomhet 
herunder nevnte tjenester i forbindelse med apparater og 
instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, 
bilder eller film, datamaskiner og databehandlingsutstyr, 
herunder håndholdte pc'er, smartphones og pocket-pc'er 
samt magnetiske og optiske databærere, mobil-telefoner, 
DVD- og videospillere, optiske apparater, herunder 
fotografiapparater og kikkerter, apparater for sending og 
mottak av radiosignaler og data, GPS-navigasjonsutstyr, 
regnemaskiner, apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering og kontroll, vitenskapelige, 
fotografiske og  kinematografiske apparater og 
instrumenter, elektroniske spill-maskiner, herunder tv-
spill-maskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230634 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200411592 
(220) Inndato: 2004.11.22 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.26 EM 004092731 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DFDS TRANSPORT SOLUTIONS 

(730) Innehaver: 
 DFDS A/S , Sundkrogsgade 11, 2100 KØBENHAVN Ø, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Effektivisering av andre virksomheters 

forsyningskjeder, samt rådgivning i den forbindelse; 
planlegging, utførelse, overvåkning og styring av andre 
virksomheters innkjøp, herunder av råmaterialer, 
halvfabrikata, komponenter og ferdigvarer; oppsporing av 
gods (track-and-trace-service). 
36 Forsikring av andre virksomheters varer, 
herunder transportforsikring; tollklarering for andre. 
39 Logistikk (styring av andre virksomheters 
varestrømmer ved transport av virksomhetenes varer til 
lager, lagerstyring, emballering og forsendelse av varene 
til og fra lager); transport til lands, til vanns og i luften av 
varer; oppbevaring og distribusjon av andre 
virksomheters varer. 
40 Samling, behandling, bearbeiding og 
forarbeiding av andre virksomheters varer og materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230635 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200502842 
(220) Inndato: 2005.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXE-BOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AXE-BOW 

(730) Innehaver: 
 Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA , 6067 

ULSTEINVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Skip og skipsskrog, båter og båtskrog. 

37 Skipsbygging og skipsverft. 
42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende 
bygging av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll 
vedrørende bygging av skip. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230637 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200502848 
(220) Inndato: 2005.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AX-BOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AX-BOW 

(730) Innehaver: 
 Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA , 6067 

ULSTEINVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Skip og skipsskrog, båter og båtskrog. 

37 Skipsbygging og skipsverft. 
42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende 
bygging av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll 
vedrørende bygging av skip. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230637 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200502848 
(220) Inndato: 2005.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AX-BOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AX-BOW 

(730) Innehaver: 
 Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA , 6067 

ULSTEINVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Skip og skipsskrog, båter og båtskrog. 

37 Skipsbygging og skipsverft. 
42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende 
bygging av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll 
vedrørende bygging av skip. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230638 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200502849 
(220) Inndato: 2005.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULSTEIN X-BOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULSTEIN X-BOW 

(730) Innehaver: 
 Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA , 6067 

ULSTEINVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Skip og skipsskrog, båter og båtskrog. 

37 Skipsbygging og skipsverft. 
42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende 
bygging av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll 
vedrørende bygging av skip. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230639 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200502850 
(220) Inndato: 2005.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-BOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 X-BOW 

(730) Innehaver: 
 Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA , 6067 

ULSTEINVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Skip og skipsskrog, båter og båtskrog, 

37 Skipsbygging og skipsverft. 
42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende 
bygging av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll 
vedrørende bygging av skip. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230640 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200412829 
(220) Inndato: 2004.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 I'Zen Ice 

(730) Innehaver: 
 Kumho Tire Co Inc , 555, Sochon-Dong,  KWANGSAN-

GU, KWANGJU-SHI, KR 
(740) Fullmektig: 

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

 12 Dekk for kjøretøyer. 
(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 230641 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200413361 
(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:  
 easycruit 

(730) Innehaver: 
 Stepstone ASA , Parkveien 55, 0256 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software i form av et dataverktøy for 
utforming av stillingsannonser, behandling av 
jobbsøkere, CV-base og annen funksjonalitet knyttet til 
rekruttering og personalhåndtering. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
42 Utleie av tilgangstid til en computerdatabase 
som tilveiebringer et  dataverktøy for utforming av 
stillingsannonser, behandling av jobbsøkere, CV-base og 
annen funksjonalitet knyttet til rekruttering og 
personalhåndtering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230642 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200413362 
(220) Inndato: 2004.12.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EASYCRUIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EASYCRUIT 

(730) Innehaver: 
 Stepstone ASA , Parkveien 55, 0256 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software i form av et dataverktøy for 
utforming av stillingsannonser, behandling av 
jobbsøkere, CV-base og annen funksjonalitet knyttet til 
rekruttering og personalhåndtering. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
42 Utleie av tilgangstid til en computerdatabase 
som tilveiebringer et dataverktøy for utforming av 
stillingsannonser, behandling av jobbsøkere, CV-base og 
annen funksjonalitet knyttet til rekruttering og 
personalhåndtering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230643 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200500053 
(220) Inndato: 2005.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRAPPUCCINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRAPPUCCINO 

(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co , 2401 

Utah Avenue South, WA98314 SEATTLE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Melk, smakssatt melk og melkebaserte drikker; 

fruktsyltetøy, fruktgele, pålegg, ost, dravle og hermetikk. 
43 Restauranter, kafeer, kafeteriaer, snackbarer, 
kaffebarer og kaffehus, carry out-restauranter, og take 
out-restauranter; cateringvirksomhet; 
kaffeforsyningstjenester for kontorer; 
kontorkaffeforsyninger; mattilberedning; tilberedning av 
carry out-mat og -drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230644 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200412821 
(220) Inndato: 2004.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TONALIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TONALIN 

(730) Innehaver: 
 Natural ASA , Postboks 165, 1325 LYSAKER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål, så vel som i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede kunstige 
harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler; preparater og midler til herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler, garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter; fungicider, herbicider. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is; fruktsauser. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230645 
(151) Reg.dato.: 2006.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200501453 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLIPP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SLIPP 

(730) Innehaver: 
 Wilh Willumsen AS , Postboks 6, 1321 STABEKK, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 
2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230646 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200500065 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 vabene MADE IN ITALY 

(730) Innehaver: 
 Gerhard Kolflaath, Gryningsvägen 77, 74332 

STORURETA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparater og innretninger for belysning, 

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, alle disse 
varer med Italia som opprinnelsesland. 
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, alle disse varer med Italia som 
opprinnelsesland. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230647 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200500950 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIKOTEK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIKOTEK 

(730) Innehaver: 
 Corrosion Control Corp , 12980 West Cedar Drive, 

CO80228 LAKEWOOD, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Pakninger (ikke av metall). 
(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 230648 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200501420 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INNOVATION HIGHWAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INNOVATION HIGHWAY 

(730) Innehaver: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

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. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell 
forskning; Edb-programmering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230649 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200501452 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTISPOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTISPOR 

(730) Innehaver: 
 Wilh Willumsen AS , Postboks 6, 1321 STABEKK, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 
2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230650 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200502635 
(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:  
 MALERMESTER M.Bratfoss as 

(730) Innehaver: 
 Malermester M Bratfoss AS , Nydalsveien 30 B, 0484 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller for malere, 
dekoratører, trykkere og kunstnere. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; malevirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230651 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200410946 
(220) Inndato: 2004.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cormate 

(730) Innehaver: 
 Hydro Design AS , Svestad veien 29, 1458 

FJELLSTRAND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motorbåter. 
25 Klær. 
35 Markedsføring og salg av klær og motorbåter. 
40 Produksjon av klær og motorbåter. 
42 Design og utvikling av båter og kjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230652 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200503242 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KVT 

(730) Innehaver: 
 Klima- & Varmeteknikk AS , Postboks 2189, 1521 MOSS, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salg av produkter for kjøling, ventilasjon og 
oppvarming, herunder varmepumper. 
37 Installasjon, service og reparasjon av produkter 
for kjøling, vetilasjon og oppvarming,herunder 
varmepumper. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230653 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200503243 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GO'LIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GO'LIGHT 

(730) Innehaver: 
 Oy Marli AB , Pl 411, 20101 TURKU, FI 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Saft 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230654 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200502134 
(220) Inndato: 2005.03.11 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.22 JP 2004-117150 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAZDA CX-7 

(730) Innehaver: 
 Mazda Motor Corp , 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, 730-6708 

AKI-GUN, HIROSHIMA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Biler, deler og tilbehør dertil (unntatt dekk, 
lamper, indikatorer og lignende lysutstyr for biler); 
motorer for biler (unntatt deler dertil); motorer for andre 
landkjøretøyer (unntatt deler dertil); opphengssystemer 
for biler; støtdempere og fjæringer for landkjøretøyer; 
vognstenger og aksler for landkjøretøyer; hjullagere og 
akselkoblinger for landkjøretøyer, transmisjoner for 
landkjøretøyer; bremser for landkjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230655 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200503250 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIGGETT-DUCAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIGGETT-DUCAT 

(730) Innehaver: 
 Gallaher Ltd , Members Hill, Brooklands Road, KT130QU 

WEYBRIDGE, SURREY, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk, foredlet eller ikke foredlet; substanser 

for røking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for 
medisinsk eller helbredende formål; snus; artikler for 
røkere; sigarettpapir, sigarettmunnstykker, 
sigarettfilterhylster, sigaretthylster og fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230656 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200502135 
(220) Inndato: 2005.03.11 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.22 JP 2004-117153 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAZDA CX-9 

(730) Innehaver: 
 Mazda Motor Corp , 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, 730-6708 

AKI-GUN, HIROSHIMA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Biler, deler og tilbehør dertil (unntatt dekk, 
lamper, indikatorer og lignende lysutstyr for biler); 
motorer for biler(unntatt deler dertil); opphengssystemer 
for biler; støtdempere og fjæringer for biler; vognstenger 
og aksler for biler; hjullagere og akselkoblinger for 
biler,transmisjoner for biler; bremser for biler. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230657 
(151) Reg.dato.: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Søknadsnr.: 200503251 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNDORN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNDORN 

(730) Innehaver: 
 Karina Kjenner Titze, Huitfeldtsgate 12, 0253 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Klær (mønstre for konfeksjon av -) og mønstre 

for syarbeider. 
18 Håndvesker, håndkofferter, kosmetikk-kofferter, 
lommebøker, nøkkelpunger (lærvarer), pengepung, 
ransler, reisebager, resievesker og vesker (handle-, 
reise-, skole- og strand-). 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, bluser, bukser, 
drakter, dresser, frakker, gensere, hansker, hodeplagg, 
hodeslør, jakker, kapper, kjoler, klær av lærimitasjon, 
klær av skinn, konfeksjonsklær, korsett, korsetter 
(undertøy-), kåper, overall, overfrakk, parkas, pelser 
(klesplagg), pelskraver, pullovere, sari, sjal, skinnklær, 
skinnpels, skjerf, skjorter, skjørt, sko, sokker, 
strømpebukser, strømper, støvler, truser, trøyer, t-
skjorter, underkjoler (undertøy), underskjorter, 
underskjørt, undertrøyer, undertøy, vester, ytterfrakker, 
yttertøy og øreklaffer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230658 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200501391 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAGTORGET automatisert byggesak 

(730) Innehaver: 
 Fagtorget AS , Nansetgata 102, 3269 LARVIK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Aviser, trykksaker og publikasjoner. 
42 Teknologiske tjenester; rådgivning vedrørende 
byggesaker og bygging. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230659 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200201191 
(220) Inndato: 2002.02.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOVECON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOVECON 

(730) Innehaver: 
 Tradevision AB , Box 21185, S-10031 Stockholm, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskiner og registrerte dataprogram. 
 
35 Bedriftsøkonomisk administrasjon og 
databaserte lokaliseringstjenester vedrørende gods og 
varer, innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og 
fremfinning av opplysninger i databaser. 
38 Data- og telekommunikasjonstjenester inkludert 
datastøttede logistikktjenester, sending og overføring av 
bilder, informasjon og e-post via data-, mobil- og 
telekommunikasjonsnett, tjenester vedrørende tilgang til 
datanettverk. 
39 Transport og lagring av varer; tilveiebringelse 
av informasjon og bookingtjenester for transport og 
lagring samt logistikktjenester. 
42 Leasing av tilgangstid til databaser; profesjonell 
konsultasjon vedrørende datamaskiner og programvarer, 
dataprogrammeringstjenester, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230660 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200502077 
(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:  
 aker yards 

(730) Innehaver: 
 Intellectual Property Holdings AS , Postboks 1423 Vika, 

0114 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

for landkjøretøyer); borerigger, olje- og gassplatformer; 
flytende olje og installasjoner, boreskip, samt deler og 
komponenter til de gassproduserende komponenter 
forannevnte varer; koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft. 
12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land i 
luftrn eller i vannet;  båter, skip, samt deler og 
komponenter til de forannevnte varer. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger), ingeniørvirksomhet 
(ekspertise); EDB-programmering;utarbeidelse, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; teknisk 
konsulentvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230661 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200500555 
(220) Inndato: 2005.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IKT ALLIANSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IKT ALLIANSE 

(730) Innehaver: 
 IKT Allianse AS , Postboks 451, 3002 DRAMMEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskiner , databehandlingsutstyr og 
dataprogrammer; telefonsystemer; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230663 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200501118 
(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:  
 Cup of Excellence 

(730) Innehaver: 
 The Alliance for Coffee Excellence Inc , 1935 Alvina 

Drive, MT59802 MISSOULA, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater, innretninger og redskaper for å lage 
eller brygge kaffe, te, kakao eller sjokoladedrikker. 
16 Trykksaker, brikker av papir, skrivemateriell, 
kaffefilter av papir, papirservietter, innpakningsmateriale; 
almanakker, plakater og kalendere. 
21 Husholdningsredskaper og beholdere; ikke-
elektriske apparater for å lage eller brygge kaffe og andre 
drikker; filtre; kopper, krus og skåler; koppeholdere; ikke-
elektriske male- og knuseapparater; glass; 
oppbevaringscontainere; brikker; bordservise, 
kjøkkenutstyr og kokeutstyr; ildfaste former og steintøy; 
husholdningsredskaper og beholdere for bruk ved 
tilberedning og servering av kaffe. 
30 Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning, kaffebaserte 
drikker; flytende og pulverdrikker og blandinger; sirup til å 
ha i kaffe; kaffebaserte ikke-alkoholholdige drikkevarer. 
43 Kafé og kaffebartjenester; restaurant og 
bevertningstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230664 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200411448 
(220) Inndato: 2004.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FINN BOLIG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINN BOLIG 

(730) Innehaver: 
 Finn.no AS , Grensen 5/7, 0106 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; 
utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av 
reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale 
og/eller globale datamaskinnettverk. 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring 
av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; 
elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via datamaskiner og 
mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230665 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200411521 
(220) Inndato: 2004.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ON.SPOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ON.SPOT 

(730) Innehaver: 
 Oslo Datasenter AS , Postboks 14 Kjelsås, 0411 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Teknologiske tjenester herunder drift av IT 

nettverk og andre IT løsninger. 
(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230666 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200411231 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAULY PIG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAULY PIG 

(730) Innehaver: 
 Katjes Fassin GmbH & Co KG , Dechant-Sprünken-

Straße, 53-57, 46446 EMMERICH, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Ris, pasta; mel og næringsmidler av korn; te, 

kaffe, kakao; sjokoladedrikker; kaffeessenser, 
kaffeekstrakter, blandinger av kaffe og sikori, sikori og 
sikoriblandinger, alt for bruk som kaffesurogater; 
konditorvarer, konfektyrer; bakverk, kaker, kjeks; spiseis, 
iskrem, iskremprodukter, frossen konfekt, avkjølte 
desserter, sorbetskum; brød; drikker; fyllstoff; søtt pålegg, 
velsmakende pålegg, ferdigretter, halvferdige retter, 
bestanddeler for måltider; sjokolade, sjokoladesauser; 
sauser; pizzaer, pizzabunner, sauser og toppfyll for 
pizzaer; sauser for pasta og ris; salatdressinger; 
majones; dipp'er, vingummi; fruktgummi; tyggegummi; 
lakris. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230667 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 19914129 
(220) Inndato: 1991.08.19 
(300) Søknadsprioritet 1991.04.19 DE <ukjent> 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 DURABLE 
(526) Unntaksannmerkning: 

 Ved registreringen oppnås ikke enerett for ordet 
DURABLE for følgende varer: 
Klasse  8:   Papirsakser. 
Klasse 9:  Stativer, holdere og vippearmer for telefoner; 
vegg- og bordfester og kraveklemmer som deler av 
stativer, holdere og vippearmer for telefoner; disketter, 
magnetbånd, videokassetter, lager for datamaskiner, CD-
rom; magneter; målelinealer, målelinealer med 
forstørrelsesglass; overtrekk for overheadprosjektører. 
Klasse 16:  Skrivemaskiner og kontorrekvisita, 
unntatt møbler; T-linealer, trykktyper, klisjéer, materialer 
til bokbinding; fotografier, diaspositiver, overheadfolier, 
disketter, magnetbånd, videokassetter og av andre 
informasjons- og databærere; arkiv, nemlig hengearkiv; 
kartotekregistre, mapper og permer med innstikklommer 
for lagring; skriveunderlag og skrivemaskinunderlag samt 
overtrekk for skriveunderlag og skrivemaskinunderlag; 
skrivesett og stell som omfatter minst to av de følgende 
varer: skriveredskapsholdere, løsjere, stiftemaskiner 
(papirhandel), hullemaskiner til kontorbruk, brevholdere, 
bokser og holdere for kontorrekvisita, pultordnere, 
blokkholdere, kalendere og kalenderholdere; ordrebrett 
og klemmekanismer til ordrebrett og mapper; 
blokklemmer og bokklemmer for kontor; dokument-, brev- 
og hefteklemmer for kontor; selvklebende produkter, 
nemlig bokstaver, symboler, tall, etiketter (ikke av 
tekstiler) med eller uten påtrykket tekst; skriveunderlag i 
form av underlag for håndarbeids-, arbeids-, 
husholdnings- og kontorformål av papir, papp eller 
kunststoff; kontorrekvisita, unntatt møbler, av kunststoff til 
arkivering, kartotekføring, registrering og til 
organisasjonsformål; forretningsbøker; formularer; 
stativer, holdere og vippearmer for konsepter og 
oppslagsregistre (vingregistre); vegg- og bordfester og 
kraveklemmer som deler av stativer, holdere og 
vippearmer for konsepter og oppslagsregistre 
(vingregistre); stansedeler (ikke opptatt i andre klasser) 
av papir. 
Klasse 20:  Oppslagstavler, i form av 
organisasjons-, planleggings- og oversiktstavler; 
stansedeler (ikke opptatt i andre klasser) av kunststoff; 
kontor- og butikkmøbler; skilt av kunststoff; beholdere av 
kunststoff i form av etuier, esker, kassetter, kurver og 
vesker; vegg- og bordfester av kunststoff; kraveklemmer 
av kunststoff." 

(730) Innehaver: 
 Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co KG , 

Westfalenstrasse 77-79, D-58636 Iserlohn, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Papirsakser. 

9 Stativer, holdere og vippearmer for telefoner; 
vegg- og bordfester og kraveklemmer som deler av 
stativer, holdere og vippearmer for telefoner; disketter, 
magnetbånd, videokassetter, lager for datamaskiner, CD-
rom; magneter; målelinealer, målelinealer med 
forstørrelsesglass; overtrekk for overheadprosjektører. 
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16 Skrivemaskiner og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; papir, papp og varer laget av disse materialer 
(ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; T-linealer, 
trykktyper, klisjéer, materialer til bokbinding; albumer, 
hefter, omslag og mapper av papir, papp og 
kunststoffolier, brevordnere, heftepermer, ringpermer, 
lommer , skuffer, kurver og beholdere av papir, papp eller 
plast for skrevne produkter med eller uten hulling, samt 
for oppbevaring og/eller forsendelse av opplysninger, 
kart, ficher, formularer, fotografier, diaspositiver, 
overheadsfolier, disketter, magnetbånd, videokassetter 
og av andre informasjons- og databærere; registre, 
(bøker); arkiv, nemlig hengearkiv; ryttere til kort og 
kontorekvisita av papir, papp eller kunststoff til 
registrering; telefonfortegnelser, kartotek- og/eller 
skillekort av papir, papp eller kunststoff; spiralbøker; 
vendbare veggtavlebøker; pekebøker, tegnebøker; 
flipover; kartotekregistre, mapper og permer med 
innstikklommer for lagring; mapper av papir, papp eller 
kunststoff for spise- og drikkekart; innlegg for ringpermer 
og -bøker; markører (symboler) nemlig ryttere, lister, 
nåler, signaler, striper og snører for markerins-, 
planleggings-, og organisasjonsformål; skriveunderlag og 
skrivemaskinunderlag samt overtrekk for skriveunderlag 
og skrivemaskinunderlag; skrivesett og stell som omfatter 
minst to av de følgende varer: skriveredskapsholdere, 
løsjere, stiftemaskiner (papirhandel), hullemaskiner til 
kontorbruk, brevholdere, bokser og holdere for 
kontorrekvisita, pultordnere, blokkholdere, kalendere og 
kalenderholdere; ordrebrett og klemmekanismer til 
ordrebrett og mapper; blokklemmer og bokklemmer for 
kontor; dokument-, brev- og hefteklemmer for kontor; skilt 
og navneskilt av papir og papp; skiltomslag og -lommer 
av transparent mykfolie; klebemidler for papirvarer og til 
husholdningsbruk; selvklebende produkter, nemlig 
bokstaver, symboler, tall, etiketter (ikke av tekstiler) med 
eller uten påtrykket tekst, tekststrimler, skriveblokker, 
notatblokker, klebehjørner, klebelommer, ryttere, 
skillekort og ryggetiketter for kartotek og registre; 
skriveunderlag i form av underlag for håndarbeids-, 
arbeids-, husholdnings- og kontorformål av papir, papp 
eller kunststoff; kontorrekvisita, unntatt møbler, av 
kunststoff til arkivering, kartotekføring, registrering og til 
organisasjonsformål; forretningsbøker; formularer; 
stativer, holdere og vippearmer for konsepter og 
oppslagsregistre (vingregistre); vegg- og bordfester og 
kraveklemmer som deler av stativer, holdere og 
vippearmer for konsepter og oppslagsregistre 
(vingregistre); stansedeler (ikke opptatt i andre klasser) 
av papir. 
20 Oppslagstavler, i form av organisasjons-, 
planleggings- og oversiktstavler; stansedeler (ikke opptatt 
i andre klasser) av kunststoff; kontor- og butikkmøbler; 
skilt og navneskilt av kunststoff; beholdere av kunststoff i 
form av etuier, esker, kassetter, kurver og vesker; vegg- 
og bordfester av kunststoff; kraveklemmer av kunststoff." 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230668 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200411695 
(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:  
 Malaco Hoops sura ringar orginal 

(730) Innehaver: 
 Leaf Sverige AB , Brogatan 7, 20542 MALMÖ, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, te, kakao, sukker, bakverk og 
konditorvarer; konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydder; is; 
sjokolade; pastiller (sukkertøy); tyggegummi, ikke til 
medisinske bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230669 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200406819 
(220) Inndato: 2004.07.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RADIATA STORIES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RADIATA STORIES 

(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 Dataspillprogramvare; 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 dataspill; 
strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende 
oppdiktede fortellinger; sangbøker; notehefter; 
tegneserier; magasiner inneholdende videospill; plakater; 
klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; 
blyanter; blyanthetter; pennaler; linjaler; frimerker; 
notisbøker; byttekort; samlekort inneholdende videospill- 
eller tegneseriefigurer; fotografier; fotografiholdere. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230670 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200412864 
(220) Inndato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 C 

(730) Innehaver: 
 Coor Service Management AB , Råsundavägen 2, 16983 

SOLNA, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Ledelse og administrasjon av bedrifter, 
kontortjenester, sentralbordtjenester og 
telefonsvartjenester, resepsjonisttjenester, reproduksjon 
og kopieringstjenester, prosjektledertjenester, 
profesjonelle bedriftskonsultasjoner, utleie av 
kontormaskiner og kontorutstyr. 
36 Forvaltning av fast eiendom, utleie av kontor 
(lokaler), leasing av fast eiendom, verdi fastsettelse av 
fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet, lokalprofesjonell 
renholdstjeneste, renholdstjenester, inklusiv fjerning av 
graffiti. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet, innpakking og lagring av 
varer; organisering av reiser; postutbringing, 
pakkeleveranse, distribusjon av pakker og kolli, 
vareleveranse, kurértjenester (meddelelser eller varer), 
befraktning, flyttetjenester, lagring; innsamling, transport 
og lagring av avfall og søppel, søppelhenting; distribusjon 
av energi; databasert (elektronisk) 
distribusjonsplanlegging av transport. 
40 Avfallsbehandling (omdanning); produksjon av 
energi; trykking; sortering av avfall og gjenvinnbart 
materiale; kopiering av datadokument/elektroniske 
dokument; marksanering; sanering av jord; 
luftrensing/rengjøring; vannbehandling, gjenvinning av 
avfall og søppel. 
41 Arrangering og gjennomføring av konferanser 
og seminarer; informasjon og instruksjons vedrørende 
tiltak for å fremme helse og miljø (friskvårdstjenester). 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og 
forskning og utviklinger relatert til; industriell analyse og 
forskning; designutvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design (formgivning, planlegging), av 
innredninger); kvalitetskontroll; besiktelse og 
inspeksjonstjenester; tilpassing av program og systemer i 
form av installasjoner, konsultasjoner og 
supporttjenester; datadesigntjenester; 
datakonsultasjonstjenester; design/uforming av 
programvare/websider/webområder; 
konsultasjonstjenester relatert til datasystem; 
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konsultasjonstjenester datert til data sikkerhet; utforming 
av hjemmesider/websider; utvikling av databaserte 
nettverk; design og utvikling av hardware og 
programvare. 
43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke, 
catering, midlertidig innlosjering, leasing av møbler. 
44 Bedriftshelsetjeneste; konsulenttjenester for å 
forbedre arbeidsmiljø; tjenester innen hagestell. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230671 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200501672 
(220) Inndato: 2005.02.24 
(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 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Yamamotoyama 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 yama - fjell 

moto - foten av fjellet 
yama - fjell 

(730) Innehaver: 
 KK Yamamotoyama (Yamamotoyama Co Ltd) , 5-2, 2-

chome, Nihonbasi, Chuo-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

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

sjøprodukter, sjøsalat, tørket sjøsalat, ristet sjøsalat; 
kjøttekstrakter; konverserte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; tørrede flak av 
sjøsalat til bruk i ris i kokende vann (Ochazuke-nori). 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is; krydderpulver til å blande i ris (Furi-kake). 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230672 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200503254 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

B.YOUNG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B.YOUNG 

(730) Innehaver: 
 B-Young A/S , Kokbjerg 14, 6000 KOLDING, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymerivarer, kosmetiske preparater, 
hårvann. 
9 Briller, solbriller. 
14 Ur, armbåndsur, smykker, bijouterivarer. 
18 Håndvesker, reise- og handlevesker, kofferter, 
håndkofferter, toalettvesker, pengebøker, punger, 
paraplyer. 
25 Bekledning til menn, kvinner og barn; fottøy og 
hodeplagg til menn, kvinner og barn. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230673 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200411141 
(220) Inndato: 2004.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

D&Q 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 D&Q 

(730) Innehaver: 
 Design & Quality AS , Skovveien 20, 0257 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bjørn Chr. Evensen, Homansvei 27, 1365 

BLOMMENHOLM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, 
gafler og skjeer, bestikk generelt. 
21 Husholdnings- og kjøkkenartikler, glassvarer, 
porselen og keramikk. 
24 Duker, servietter, kjøkkenhånklær. 
25 Forklær. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230674 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200503256 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PATHSEEKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PATHSEEKER 

(730) Innehaver: 
 Johnson & Johnson , One Johnson & Johnson Plaza, 

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Suturinnføringsanordninger for bruk ved 

rehabilitering av "rotator cuff" (skuldermuskulaturen). 
(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 230675 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200411011 
(220) Inndato: 2004.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRACETRACKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRACETRACKER 

(730) Innehaver: 
 Tracetracker Innovation AS , Christian Krohgs 32 A, 0186 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software og dataprogrammer, herunder 

software for innhenting, lagring, systematisering, 
oppdatering, analysering og gjenfinning av data; 
elektroniske apparater for lesing av strek-koder og andre 
elektroniske merkeinnretninger samt software for 
registrering av slike leste merkinger i en database; 
software for håndtering av produkt-strøm i ERP-system-
databaser, herunder software for kommunikasjon av 
disse data gjennom et XML-basert 
kommunikasjonssystem som tillater data fra ERP-
systemet å bli trukket ut, utvekslet og vist grafisk. 
35 Markedsundersøkelser og analyser; 
markedsføringskonsultasjoner; administrasjon og 
oppdatering av elektroniske data-arkiver; 
forretningsinformasjoner; administrative tjenester i form 
av søking etter innformasjon i data-arkiver, herunder 
levering av søkeresultatene via fax, e-mail eller på annen 
elektronisk måte; lokalisering av varevogner ved hjelp av 
computere; bistand for ledelse av handels eller 
industribedrifter; rådgivning for forretningsledelse. 
41 Utdannelse; organisering av seminarer, 
utdannelses-arrangementer, herunder møter og 
kongresser. 
42 Design av computersystemer samt vedlikehold 
og utleie av software; tekniske prosjektstudier; tilby 
vertsserver for andres websider, og tilby 
vertsservertjenester for websider der kunder kan lagre og 
hente ut elektronisk informasjon; datatjeneste, tekniske 
tjenester i forbindelse med databaser og datautstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230676 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200503258 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Bruuns Bazaar A/S , Kronprinsensgade 9, 1114 

KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 

midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230677 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200502150 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TS Procon AS , Huldrefaret 2, 2016 FROGNER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskin. 

38 Tilby tilgangstid til et globalt nettverk. 
43 Nettkafe med bevertning. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230678 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200411598 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRACE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRACE 

(730) Innehaver: 
 Kristiania Yachts , Fiolveien 12, 1182 OSLO, NO 

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

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

 12 Båter. 
37 Bygging av båter; reparasjon av båter; 
installasjonsvirksomhet relatert til båter. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; båtopplagring; båttransport, 
båtutleie. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230679 
(151) Reg.dato.: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Søknadsnr.: 200311630 
(220) Inndato: 2003.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KenkoDream 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KenkoDream 

(730) Innehaver: 
 Nikken International Inc , 52 Discovery Road, CA92618 

IRVINE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Massasjeapparater og -instrumenter; manuelt 

og elektronisk drevne massasjeinnretninger, instrumenter 
og maskiner; terapeutiske apparater og instrumenter; 
apparater til bruk i magnetfeltterapi; madrasser, puter og 
vattepper, alle for medisinske, terapeutiske og 
ortopediske formål; sterile kirurgiske tepper; innleggsåler 
for fottøy for medisinske og ortopediske formål; 
magnetiske innleggsåler; magnetiske terapeutiske ark 
(sheets); bandasjer for ledd; støttebandasjer, elastiske 
bandasjer; puter (pads), omslag og støttemateriell for 
medisinske formål; elektriske puter (pads) for medisinske 
formål; ortopediske bandasjer, ortopediske artikler; 
ortopediske fottøy og klær, såler, belter; stresslindrende 
apparater, instrumenter, maskiner, og artikler; elektriske 
varmetepper og puter (pads) for medisinske formål; puter 
(pads) for forebyggelse av trykksår; ultrafiolette 
strålelamper for medisinske formål; filtre for ultrafiolette 
stråler for medisinske formål; fjern- og infrarødapparater, 
instrumenter og maskiner for medisinske, helse- eller 
helbredende formål; deler og komponenter for alle de 
forannevnte varer. 
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; senger, madrasser, puter; puter 
(pads), hodeputer og seteputer; senger, madrasser, puter 
(pads) og puter for dyr. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper; sengeutstyr; sengelinnet, 
vattepper og tepper; tepper og pledd; sengetepper 
(bedspreads) og trekk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230680 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200502093 
(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:  
 PSSG 

(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 Analoge kontrollere, styrespaker, minnekort, 
volumkontrollere og mus for videospillmaskiner for 
konsumenter; videospillmaskiner bare for bruk med 
fjernsynsmottakere; assembler, kompilatorer og 
computerprogrammer for utvikling eller planlegging av 
computerprogrammer; lydopptak; audiooptiske 
diskspillere; audiooptiske apparater for opptak; 
autentifiseringsmaskiner for bruk for behandling av 
datainformasjon; batterier og elektriske elementer; CPU 
basert databehandlingsenheter; CPU basert 
bildebehandlingsenheter; kinematografiske maskiner, 
nemlig filmfremvisning, transparenter for 
overheadfremvisere, maskiner for fremkalling og fullføring 
av film, kinematografiske kameraer, projeksjonsskjermer 
for film, redigeringsmaskiner for film; computer 
grensesnittkretskort; computerprogrammer for digital 
bildebehandling; computerprogrammer for koding og 
dekoding av data; programmer for redigering av bilder, 
lyd og video; computerprogrammer for behandling av 
bildedata eller lyddata; computer software for behandling, 
overføring og gruppering av tekstdata, lyddata eller 
bildedata; computere; videospillmaskiner for 
konsumenter for bruk med en ekstern displayskjerm eller 
monitorer; digitale stillbildekameraer; digitale 
videokameraer; digitale video diskspillere; nedlastbare 
computerprogrammer fremskaffet via et 
computernettverk; nedlastbare videospillprogrammer 
fremskaffet via et computernettverk; elektroniske 
signalanordninger; elektriske strykejern; elektriske 
hårkrøllspenner; elektriske eller magnetiske måle- og 
testapparater; elektriske ledninger og kabler; 
opptaksprogrammer med elektroniske kretser for 
underholdningsapparater for bruk med flytende 
krystallskjermer; elektroniske publikasjoner; 
krypteringsinnretninger for automatiserte tellemaskiner; 
eksponerte kinematografiske filer; eksponerte 
lysbildefilmer; bildedata og lyddata for fremstilling av 
computergrafikk; grafisk bruker grensesnitt hardware; 
grafisk bruker grensesnitt software; inputenhet for 
programmering av mikrocomputere for 
datainformasjonsbehandling; integrerte kretser for digital 
bildebehandling; grensesnittkort for bildebehandling; 
metronomer; modemer; mus for computere; musematter 
for computere; navigasjonsapparater nemlig elektroniske 
instrumenter og computerinstrumenter for å beslutte 
presis geografisk lokalisering av kjøretøyer; CD-spillere; 
båndopptakere; videokameraer; video disk spillere; video 
båndopptakere; høyttalere; optiske audio diskspillere; 
optiske audio diskopptakere; optiske videodiskspillere; 
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optiske videodiskopptakere; lommeradioer; fotografiske 
maskiner utstyrt med CPU basert bildebehandlingsenhet; 
fotografiske apparater; forhåndsinnspilte magnetiske 
disker, optiske disker, magnet-optiske disker, CD-ROM, 
DVD-ROM; forhåndsinnspilte videooptiske disker og 
magneto-optiske disker; radioer; fester for billedbånd; 
myntautomater; software for videospillmaskiner; reimer 
for mobiltelefoner; fjernsynsapparater; myntautomater; 
videospillsoftware. 
41 Fornøyelsesparker; dyreutstillinger; 
kunstutstillinger; bokutleie; booking av avgangsbilletter 
for show og spill; booking av seter for kulturelle 
arrangementer og spill; drift av grotter som er åpne for 
publikum; rettledning for produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer; rettledning eller presentasjoner av 
spill; spilltjenester fremskaffet on-line fra et 
computernettverk; drift av offentlige parker; 
språkoversettelser; filmfremvisning, filmproduksjon eller 
spillefilmdistribusjon; on-line bibliotektjenester, nemlig 
fremskaffelse av elektroniske bibliotektjenester med 
aviser, tidsskrifter, fotografier og bilder via et on-line 
computernettverk; drift av videoutstyr eller audioutstyr for 
produksjon av radio- eller fjernsynsprogrammer; 
organisering, ledelse eller arrangering av videospill; 
organisering, ledelse eller arrangering av seminarer; 
organisering, ledelse eller arrangering av 
sportskonkurranser; organisering, ledelse eller ledelse av 
sykkelritt; organisering, ledelse av båtrace; organisering, 
ledelse av hesteveddeløp; organisering, ledelse av 
minibilrace; fotografering; planlegging av 
filmfremvisninger, kulturelle arrangementer, spill eller 
musikalske fremføringer; planteutstillinger; presentasjon 
av levende showfremføringer; presentasjon av 
musikalske fremføringer; produksjon av radio- eller 
fjernsynsprogrammer; produksjon av film på videobånd 
på området undervisning, kultur, sportsunderholdning, 
ikke for film, radio- eller fjernsynsprogrammer og ikke for 
annonsering eller publisering; spillehaller; lyd- eller 
videostudioer; baseballbaner; bowlinghaller; kasino 
(spille) virksomhet; kinodrift; drift av elektroniske 
publikasjoner; drift av kinoer; kulturelle arrangementer; 
spill, musikk- eller undervisningsopplæring; golfbaner; 
drift av gymnastikksaler; karaoketjeneste; drift av 
fritidsanlegg; drift av rulleskøytebaner; drift av skibakker; 
drift av sportsinstallasjoner; drift av svømmebasseng; drift 
av tennisbaner; drift av friidrettsanlegg; utgivelse av 
bøker; referansebiblioteker for litteratur og 
dokumentarkiver; utleie av maskiner og apparater for 
underholdning; utleie av kameraer; utleie av smalfilm; 
utleie av videokameraer; utleie av smalfilm; utleie av 
videospillmaskiner for personlig bruk; utleie av 
magnetiske bånd med bildeopptak; utleie av 
musikkinstrumenter; utleie av negativer; utleie av optiske 
maskiner og apparater; utleie av malerier og kalligrafiske 
arbeider; utleie av positiver; utleie av radioapparater; 
utleie av grammofonplater eller magnetbånd med 
lydopptak; utleie av sportsutstyr; utleie av 
fjernsynsapparater; utleie av leker; plassreservasjon til 
show og bestilling av teaterbilletter. 
42 Byråer for koding av computerdata; byråer for 
on-line attestering og verifisering av Internettbrukere; 
byråer for on-line brukerverifikasjon og 
-attestasjon for elektronisk handel; arkitektonisk design; 
computerprogrammering; utleie av computere; design av 
computer software; konsultasjonsvirksomhet innen 
området computer software; design av 
computersystemer; analyse av computersystemer; 
computervirusbeskyttelsestjenester; lage og vedlikeholde 
websider for andre; datakonvertering av 
computerprogrammer og -data; design; design av 
koplingsledd og forbindelsesstykker, sammenstillinger av 
kabler, IC kort og deres deler; design, programmering og 
vedlikehold av computerprogrammer for klarering av 
kreditt og elektroniske penger, samt innsamling av 
informasjon om poeng; duplisering av 
computerprogrammer; geologiske undersøkelser; grafisk 
kunstdesign; landmåling; vedlikehold av computer 
software; bearbeidelse av data og produksjon av 

kontrollprogrammer for analyse av automater for 
togbilletter, automater for kontroll av togbilletter, 
automater for justering av togbilletter, billettautomater for 
pendlere, maskiner for skriving og utstedelse av 
togbilletter, automater for kort for kjøp av billetter, samt 
maskiner for fremstilling av kort for kjøp av togbilletter; 
fremskaffelse av IC kortprogrammer; fremskaffelse av 
ikke-nedlastbar software for utvikling av computergrafikk; 
fremskaffelse av meteorologisk informasjon; 
gjenoppretting av computerdata; utleie av webservere; 
utleie eller leasing av IC kort; skanning av dokumenter; 
oppdatering av computer software. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230681 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200501877 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.08 RU 2004723096 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XD ENGINE 

(730) Innehaver: 
 LG Electronics Inc , 20, Yoido-dong,  YONGDUNGPO-

GU, SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Projektorer; projeksjons-TV; LCD-TV (Liquid 

Crystal Display TV); plasmaskjerm-TV (PDP/Plasma 
Display Panels TV); DVD-spillere; 
videobåndopptakere; 
 
satellittfjernsynsmottakerapparater. 
 
   

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230682 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200501158 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DURA DISK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DURA DISK 

(730) Innehaver: 
 Sandvik AB , 81181 SANDVIKEN, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Motordrevne skjæreverktøy; stubbefresere. 
(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 230683 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200503260 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BZR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BZR 

(730) Innehaver: 
 Bruuns Bazaar A/S , Kronprinsensgade 9, 1114 

KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 

midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230684 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200503228 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.21 EM 004082483 
(540) Gjengivelse av merket: 

KWSMART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KWSMART 

(730) Innehaver: 
 ABK AS , Postboks 35, 1330 FORNEBU, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Belysningsapparater; varmeapparater; 
dampgenererende apparater; koke- og kjøleapparater; 
tørkeapparater; ventilasjonsapparater; klimaanlegg og 
luftkondisjoneringsapparater; apparater for 
vannforsynings- og sanitære formål, inklusive 
varmepumpeapparater og -systemer som fremskaffer og 
forsyner sentralvarme og varmt vann. 
37 Bygge- og anleggsvirksomhet; reparasjon og 
installasjon av varmeapparater, ventilasjonsapparater, og 
klimaanlegg og luftkondisjoneringsapparater, inklusive 
vamepumpeapparater og -systemer som fremskaffer og 
forsyner sentralvarme og varmt vann. 
39 Overføring, distribusjon og forsyning av gass, 
elektrisitet, varmt vann og andre energikilder, og tjenester 
i tilknytning til dette. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230685 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200503261 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARISTOKRAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARISTOKRAT 

(730) Innehaver: 
 Wedins Skor & Accessoarer AB , Gustavslundsvägen 

143, 18751 BROMMA, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230686 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200500464 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.07 EM 04013058 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFEHOUSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFEHOUSE 

(730) Innehaver: 
 Safehouse Habitats (Scotland) Ltd , Units 4 & 5, 

Bowbridge Works, DD37SH DUNDEE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sikkerhetsapapparater for industriell bruk; 

sikkerhetsapparater til bruk ved off-shore olje- og 
gassundersøkelses- og -utvinningsmiljøer; industrielle 
sikkerhetsapparater for beskyttelse av arbeidere mot 
skader og ulykker. 
19 Bærbare/transportable beskyttelsesrom for 
bruk i off-shore olje og gassundersøkelses- og 
utvinningsmiljøer; flammehemmende bygningsmaterialer.
22 Midlertidige konstruksjoner laget av tekstiler; 
presenninger, telt, gulv/underlag, barduner og tau; 
midlertidige konstruksjoner bygget av fleksible 
modulpaneler. 
37 Inspeksjon av olje- og gassundersøkelses- og 
utvinningsinstallasjoner forut for reparasjoner; utleie av 
apparater for bruk i reparasjon av olje- og 
gassundersøkelses- og utvinningsinstallasjoner; utleie av 
luftkompressorer; utleie av anlegg og utstyr for 
reparasjonsformål; utleie av stillasmaterialer; informasjon 
og rådgivningstjenester relatert til de foregående 
tjenester; prosjektledelse relatert til reparasjon av olje- og 
gassundersøkelses og utvinningsinstallasjoner. 
42 Design- og rådgivningstjenester relatert til 
sikkerhetsapparater for bruk på olje- og 
gassundersøkelses- og utvinningsinstallasjoner; 
prosjektledelse (teknisk støtte). 
45 Utleie av sikkerhetsapparater for industriell 
bruk; utleie av bærebare/transportable beskyttelsesrom 
(sikkerhetsapparater) til bruk i offshore olje- og 
gassundersøkelses- og utvinningsmiljøer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230687 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200411653 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KODAPOST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KODAPOST 

(730) Innehaver: 
 Estman Kodak Co , 343 State Street, NY14650 

ROCHESTER, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 CD-er; CD-er med innregistrerte gjengivelser 

av bilder; plastikk bokser tilpasset til bruk som emballasje 
for CD-er. 
16 Konvolutter, mapper, etuier, rammer, omslag 
og lommebøker av papir og/eller papp; fotografiske 
bilder; plastikk bokser tilpasset til bruk som emballasje for 
fotografiske bilder; fotografi albumer. 
40 Fotografiske laboratorie tjenester; fremstilling, 
utvikling,og bearbeidelse av fotografisk film; klargjøring, 
bearbeiding og mangfoldiggjøring av fotografiske bilder 
og slides; innfatning og montering av fotografiske slides; 
tjenester for mangfoldiggjøring, manipulering, trykking, 
fremkalling, reproduksjon, scanning, lagring og overføring 
av fotografiske bilder, filmer og slides og digitale bilder. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230688 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200502121 
(220) Inndato: 2005.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AZU-ZINC SOOTHING MASQUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AZU-ZINC SOOTHING MASQUE 

(730) Innehaver: 
 Olavesen AS , Bygdøy Allé 14, 0262 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230689 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200406397 
(220) Inndato: 2004.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THOMSON PHARMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THOMSON PHARMA 

(730) Innehaver: 
 Thomson Finance SA , Weinbergstrasse 5, 6300 ZUG, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Tilveiebringe informasjon og integrert innhold 

vedrørende farmasøytiske tjenester og legemidler til 
farmasi/bioteknologibedriftsmarkedet via en webportal. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230690 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200405897 
(220) Inndato: 2004.05.28 
(300) Søknadsprioritet 2004.03.24 EU 3741253 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BCA 

(730) Innehaver: 
 British Car Auctions Ltd , Expedier House, Portsmouth 

Road, Hindhead, GU26 6TJ SURREY, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvarer; computerprogrammer; data og 

informasjon lagret på magnetiske, optiske, 
magnetooptiske eller faststoffsmedia; alle relatert til 
kjøretøyer, kjøretøyauksjonstjenester og til 
gjenmarkedsføringstjenester relatert til kjøretøy. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
auksjonstjenester; elektroniske auksjonstjenester; online 
auksjonstjenester; ledelse av auksjonssalg; 
auksjonstjenester for kjøretøy; takseringstjenester for 
kjøretøy, auksjonsrådgivning og konsulenttjenester; 
tjenester vedrørende forretningsinformasjoner og -
undersøkelser; datahåndtering; databehandling; 
databehandlet informasjonslagring, arkivering og 
gjenfinnings-/gjenopprettingstjenester; drift av databaser; 
analyser og tilveiebringelse av statistisk informasjon; 
innsamling og systematisering av data og informasjon for 
bruk i databaser; konsultasjonstjenester og 
rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 
36 Forsikringstjenester; betalings- og 
valideringstjenester for fordelskort, kontantkort, 
betalingskort og kredittkort; kredittjenester; tjenester 
relatert til avbetalingskjøp, finansiering, finansiering av 
avbetalingslån og lånetjenester; 
forsikringsmeglingstjenester; finansielle tjenester relatert 
til alle de forannevnte tjenester; informasjon, rådgivning 
og konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 
37 Service, vedlikehold og reparasjonstjenester for 
kjøretøyer; verkstedtjenester for reparasjoner og 
vedlikehold av kjøretøyer; ettersyn av kjøretøy; 
vasketjenester for kjøretøyer; pleie- og 
vedlikeholdstjenester for kjøretøyer; 
forbehandlingstjenester for kjøretøyer; besørge 
reparasjon av kjøretøyer; informasjon og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester. 
38 Kommunikasjonstjenester for tilveiebringelse 
av online informasjon og datatjenester, for innsamling og 
formidling av informasjon og data, og for tilveiebringelse 
av computerbaserte informasjonstjenester via 
elektroniske-, computer-, kabel-, video-, radio-, 
personsøker-, fjernskriver-, teleks-, telebrev-, elektronisk 
post-, fjernsyns-, mikrobølge-, fiberoptisk-, laserstråle- og 
kommunikasjonssatellittmidler. 
39 Innhenting av kjøretøyer, nemlig organisering 
og administrasjon av henting av kjøretøy fra kunders 
eiendom og levering av disse kjøretøyene til 
auksjonssentre; leveringstjenester for kjøretøyer, 
transport av kjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230691 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200503275 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.20 US 78/503251 
(540) Gjengivelse av merket: 

TISSUE-TEK FILM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TISSUE-TEK FILM 

(730) Innehaver: 
 Sakura Finetek USA Inc , 1750 West 214th Street, 

CA90501 TORRANCE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Forsknings- og laboratorieutrustning og -utstyr, 

nemlig maskiner for automatiske skifte av dekkglass og 
objektglass, instrumenter for kontroll av gasser og damp, 
samt dekkglassruller. 
10 Medisinsk laboratorieutstyr, autopsiutstyr og 
patologiutstyr, nemlig maskiner, apparater og 
instrumenter for automatisk skifte av dekkglass og 
objektglass, instrumenter for kontroll av gasser og damp, 
samt dekkglassruller. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230692 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200503276 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLT CZC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLT CZC 

(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Jidosha Kogyo KK , 16-14, Konan 2-chome, 

Minato-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230693 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200502124 
(220) Inndato: 2005.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORTIFEYE CRÈME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORTIFEYE CRÈME 

(730) Innehaver: 
 Olavesen AS , Bygdøy Allé 14, 0262 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230694 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200502126 
(220) Inndato: 2005.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAIDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAIDER 

(730) Innehaver: 
 Masterfoods AS , Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Korn, kornprodukter og næringsmidler av korn; 
kakao; drikkesjokolade; sjokoladebaserte drikker; 
konfektyrer og konditorvarer; karamell; karamell- og 
sjokoladeplater og -stenger; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; bakverk og konditorkaker, kaker, 
kjeks; krumkaker; iskrem, iskremprodukter; fryst bakverk, 
konfektyrer og konditorvarer; kjølte desserter; snacks; 
forberedte eller tilberedte måltider; halvforberedte eller -
tilberedte måltider; bestanddeler til måltider. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230695 
(151) Reg.dato.: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Søknadsnr.: 200502125 
(220) Inndato: 2005.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FACE FIRMING COMPLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FACE FIRMING COMPLEX 

(730) Innehaver: 
 Olavesen AS , Bygdøy Allé 14, 0262 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230696 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200406951 
(220) Inndato: 2004.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AqeYo 

(730) Innehaver: 
 Svein Nordli, Himmelsteinveien 23, 8370 LEKNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 CD-plater (audio-video). 

41 Underholdningsvirksomhet i form av 
komponeringstjenester, intervjuer, artistopptredener, 
konserter, turnéer og plateutgivelser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230697 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200500505 
(220) Inndato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNITARGETING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNITARGETING 

(730) Innehaver: 
 UniTargetingResearch AS , Thormøhlensgt 55, 5008 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 
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. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230698 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200500506 
(220) Inndato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UTR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UTR 

(730) Innehaver: 
 UniTargetingResearch AS , Thormøhlensgt 55, 5008 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 
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. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230699 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200502106 
(220) Inndato: 2005.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MØTE-PLASSER for nytenkning og verdiskaping 

(730) Innehaver: 
 Fora Form AS , Postboks 4, 6151 ØRSTA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Undervisningsmateriell. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230700 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200408426 
(220) Inndato: 2004.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATKINS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATKINS 

(730) Innehaver: 
 Atkins Nutritional Inc , 2002 Orville Drive North Suite A, 

Ronkonkoma, NY11779 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS , Postboks 2583 Solli, 0203 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Kosttilskudd, vitaminer, mineraltilskudd, 

ernæringstilskudd, dietetiske tilskudd, dietetiske 
drikkeblandinger til bruk som erstatning for måltid, 
kandisert ernæringsstang. 
16 Pedagogisk undervisningsmateriell; trykksaker, 
herunder bøker, tidsskrifter, undervisningsmateriell, 
brosjyrer og blad innenfor områder som ernæring, helse, 
trim, oppskrifter, velvære, menyplanlegging, vektkontroll, 
vekttap og vedlikehold av vekt. 
29 Grønnsaksbasert ferdigstang; spagettisaus; 
shake-blandinger; melk; melkebaserte produkter; 
soyamelk; hermetisert fisk; krydder; yoghurt; 
yoghurtbaserte produkter; smårett dipp; suppemiks; 
pisket pynt; småretter; ferdige forretter; sideretter og kjøtt; 
snack chips. 
30 Shakes; brød; pasta; frokostblandinger; iskrem 
og tilberedninger fra iskrem; hvetebaserte kjeks; ristet 
mais snacks; mais chips; kornbaserte chips; kjeks; puffet 
ris snacks; melbaerte chips; pizzasaus; spegettisaus; 
tomatsaus; bakemiks; ferdigpakket sideretter av 
hovedsakelig pasta og sauser; pastaretter; ferdigsauser; 
pannekakesirup; kornbaserte, fruktbaserte, havrebaserte, 
sjokoladebaserte, kornblandingsbaserte, soyabaserte og 
granolabasert ferdigstang; kornblandingsbaserte 
småretter; risbaserte småretter; maisbaserte småretter; 
bakverk; finere bakverk; kjeks; godteri; bagels; 
muffins/boller; tekaker; maispannekaker; 
brownies/sjokoladekaker med nøtter; bakepulver; 
grillsaus; kli; brødpinner; kornblanding; kakemiks; kaker; 
ostekake; sjokolade chips; sjokoladepulver; 
sjokoladesirup; sjokoladepynt; kremmerhus til is; 
småkaker; deig; smakstilsetningssirup; melisglasur; 
pannekakemiks; pizzadeig; pizza; biffsaus; ketchup; 
marinader; teriyakisaus; saltstenger; puddinger; 
salatdressinger; taco chips; taco skjell; taco; vafler; 
maispannekaker med ost, kalkun, kylling, storfekjøtt eller 
grønnsaker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230701 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200503485 
(220) Inndato: 2005.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX Fête des Fleurs 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Flytende rengjøringsmidler. 
(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 230702 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200503486 
(220) Inndato: 2005.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AJAX SUN OF LILLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX SUN OF LILLY 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Flytende rengjøringsmidler; blekemidler og 
andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping; såper. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230703 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200503487 
(220) Inndato: 2005.04.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BlackBerry 

(730) Innehaver: 
 Research In Motion Ltd , 295 Phillip Street, ONN2L3W8 

WATERLOO, CA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektroniske håndholdte enheter og tilbehør for 
trådløs mottak og/eller overføring av data og som kan 
også kunne overføre og motta tale-kommunikasjoner; 
programvare for overføring og/eller mottak av meldinger, 
global datanettverk e-post, og/eller andre data mellom en 
eller flere elektroniske håndholdte enheter og en 
datalager på eller i forbindelse med en pc eller en server; 
programvare for synkronisering av data mellom en 
fjernstasjon eller enhet og en fast eller fjernstasjon eller 
enhet og programvare som muliggjør og tilveiebringer 
enveis og/eller toveis trådløs forbindelse til data, inklusiv 
bedriftsdata. 
38 E-postvirksomhet; trådløs 
datameldingstjenester, særlig tjenester som muliggjør at 
en bruker kan sende og/eller motta meldinger via en 
trådløs datanettverk; enveis og toveis 
personsøkertjenester; overføring og mottak av tale-
kommunikasjonstjenester. 
41 Konsulent- og utdannelsesvirksomhet i form av 
tilveiebringelse av informasjon til tredjemann for å hjelpe 
ved utvikling og integrering av enveis eller toveis trådløs 
forbindelse til data, inklusiv bedriftsdata, og/eller tale-
kommunikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230704 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200503489 
(220) Inndato: 2005.04.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BlackBerry 

(730) Innehaver: 
 Research In Motion Ltd , 295 Phillip Street, ONN2L3W8 

WATERLOO, CA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektroniske håndholdte enheter og tilbehør for 
trådløs mottak og/eller overføring av data og som kan 
også kunne overføre og motta tale-kommunikasjoner; 
programvare for overføring og/eller mottak av meldinger, 
global datanettverk e-post, og/eller andre data mellom en 
eller flere elektroniske håndholdte enheter og en 
datalager på eller i forbindelse med en pc eller en server; 
programvare for synkronisering av data mellom en 
fjernstasjon eller enhet og en fast eller fjernstasjon eller 
enhet og programvare som muliggjør og tilveiebringer 
enveis og/eller toveis trådløs forbindelse til data, inklusiv 
bedriftsdata. 
38 E-postvirksomhet; trådløs 
datameldingstjenester, særlig tjenester som muliggjør at 
en bruker kan sende og/eller motta meldinger via en 
trådløs datanettverk; enveis og toveis 
personsøkertjenester; overføring og mottak av tale-
kommunikasjonstjenester. 
41 Konsulent- og utdannelsesvirksomhet i form av 
tilveiebringelse av informasjon til tredjemann for å hjelpe 
ved utvikling og integrering av enveis eller toveis trådløs 
forbindelse til data, inklusiv bedriftsdata, og/eller tale-
kommunikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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(111) Reg.nr.: 230705 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200411693 
(220) Inndato: 2004.11.26 
(300) Søknadsprioritet 2004.05.26 SE 200403739 
(540) Gjengivelse av merket: 

METLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 METLY 

(730) Innehaver: 
 Metly Sverige AB , Box 5542, 11485 STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Markedsføring av kulturelle evenementer, 
sportsevenementer, sosiale sammenkomster, reiser og 
utflukter, hotell og restauranter; online markedsføring via 
databaser eller Internet; rådgivning og konsultasjoner 
vedrørende forretningsrelasjoner. 
39 Organisering av reiser og transport, 
billettbestilling vedrørende reiser og transport; 
informasjon og rådgivning vedrørende reiser og 
transport. 
41 Arrangering og gjennomføring av konferanser, 
kongresser og seminarer; fornøyelses- og 
underholdningsinformasjon; bestilling av billetter til teater, 
underholdning, sportsbegivenheter og andre 
fornøyelsesevenementer; festarrangementer; 
rekreasjonstjenester; underholdningstjenester; 
arrangering av sports- og idrettsaktiviteter; 
kulturvirksomhet; rådgivning, konsultasjon og informasjon 
vedrørende samtlige av ovennevnte tjenester, herunder 
tilveiebringelse online via databaser eller Internet. 
43 Hotellbestillingstjenester; romformidling; 
tilveiebringelse av mat og drikke; informasjon om mat og 
beboelse, også tilveiebragt online via databaser eller 
Internet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230706 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200503488 
(220) Inndato: 2005.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AJAX ORCHID FRESHNESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX ORCHID FRESHNESS 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Flytende rengjøringsmidler; blekemidler og 
andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning og sliping; såper. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 230707 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200503491 
(220) Inndato: 2005.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 clinique happy holiday. 

(730) Innehaver: 
 Clinique Laboratories Inc , 767 Fifth Avenue, NY10153 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 230708 
(151) Reg.dato.: 2006.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.01 

(210) Søknadsnr.: 200501177 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCALA 

(730) Innehaver: 
 Jernia ASA , Postboks 613, 1411 KOLBOTN, NO 

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

og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler. 
3 Midler til rengjøring, flekkfjerning og sliping. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne) 
16 Artikler til bruk for kunstnere; pensler 
21 Svamper; børster (ikke malerpensler); 
gjenstander til rengjøringsformål; stålull. 

(450) Kunngjøringsdato  06/06, 2006.02.06 
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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: 0174062 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200504547 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ballistol 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ballistol 

(730) Innehaver: 
 FW Klever GmbH Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, 

84168, AHAM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oil for guns and weapons. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0195692 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.09.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200503989 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Omnibionta 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Omnibionta 

(730) Innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293, 

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Food preserving products. 
5 Medicines, chemical products for medical and 
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical 
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0251773 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200504893 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Nasivin 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nasivin 

(730) Innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293, 

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Medicines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0292097 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200504894 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUXALON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUXALON 

(730) Innehaver: 
 Hunter Douglas Industries  BV, Piekstraat 2, 3071EL, 

ROTTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Unwrought and semi-wrought common metals; 
venetian blinds, awnings, rolling shutters, screens, 
curtains, roll doors, mosquito nets, doors, folding doors, 
lift-up doors, walls, dividing partitions, folding partitions, 
ceilings, ceiling and wall coverings, tiles, roof coverings, 
facade coverings, facades, front walls, canopies, roofs, 
lean-to roofs, latticework, wire fencing and other 
boundaries, laths, lathwork, windows, building materials, 
prefabricated parts for the construction of houses, 
country houses, garages and hangars; strips, support 
strips for turning blind slats, lacing, straps, tightening 
straps, blades, bars, slats, frames, rails, cases, crates, 
rods, wire gauze, supports, brackets, clamps, knobs, 
loops, flanges, hinges, rings, rollers, hooks, ties, cup 
hooks, pegs, pins, pulleys, handles, ratchets, ratchet 
wheels, chains, springs, hook pins, locks, bolts, screws, 
dowel bolts and dowel screws, nuts, butterfly nuts, plates, 
pipes, wires and ancillary parts for manufacturing and/or 
assembling and/or mounting and/or servicing venetian 
blinds, awnings, rolling shutters, screens, curtains, roll 
doors, mosquito nets, doors, folding doors, lift-up doors, 
walls, dividing partitions, folding partitions, ceilings, floor, 
ceiling and wall coverings, roof coverings, facade 
coverings, facades, front walls, canopies, roofs, lean-to 
roofs, latticework, wire fencing and other boundaries, 
laths, lathwork, windows, building materials, prefabricated 
parts for the construction of houses, country houses, 
garages and of hangars; metal materials in the form of 
strips, bands, blades, bars, rails, frames, panels, films, 
plates, sheet metal or pipes, used for decorating, 
mounting, building, architecture, graphics, trims, 
wallpapering, soundproofing, laying wire fences, 
protection, reinforcement, installing coping, framing and 
packaging as well as unwrought metal materials for 
industrial purposes; devices for dividing and/or fencing off 
spaces, devices and materials for preventing insects from 
entering; boxes, baskets, plates, rear plates and sign 
plates. 
19 Venetian blinds, awnings, rolling shutters, 
screens, mosquito nets, doors, folding doors, lift-up 
doors, walls, dividing partitions, folding partitions, 
ceilings, ceiling and wall coverings, closets, roof 
coverings, facade coverings, facades, front walls, 
canopies, roofs, lean-to roofs, latticework, wire fencing 
and other boundaries, laths, lathwork, windows, building 
materials, prefabricated parts for the construction of 
houses, country houses, garages and hangars; bands, 
blades, bars, slats, frames, cases, rods, supports, hook 
pins, plates and ancillary parts for manufacturing and/or 
assembling and/or mounting and/or servicing venetian 
blinds, awnings, rolling shutters, screens, mosquito nets, 
doors, folding doors, lift-up doors, walls, dividing 
partitions, folding partitions, ceilings, floor, ceiling and 
wall coverings, roof coverings, facade coverings, 
facades, front walls, canopies, roofs, lean-to roofs, 
latticework, wire fencing and other boundaries, laths, 
lathwork, windows, building materials and prefabricated 
parts for the construction of houses, country houses, 
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garages and hangars; materials of wood and/or fiber 
and/or glass, in the form of strips, bands, blades, bars, 
frames, panels, plates, for decorating, mounting, building, 
architecture, graphics, trims, soundproofing, latticework, 
protecting, reinforcing, installing coping and framing; 
devices for dividing and/or fencing off spaces, devices 
and materials for preventing insects from entering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0293664 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200503990 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANKREON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANKREON 

(730) Innehaver: 
 Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-Böckler-Allee 20, 

30173, HANNOVER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 A pharmaceutical preparation. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0295572 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200504548 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARVARD CEMENT 

(730) Innehaver: 
 Richter & Hoffmann Harvard Dental GmbH & Co KG, 

Urschalling 3, 83209, PRIEN/CHIEMSEE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dental cement. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0358483 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.05.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200504650 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Clubmaster 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Clubmaster 

(730) Innehaver: 
 Arnold André GmbH & Co KG, Moltkestrasse 10-18, 

32257, BÜNDE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Raw tobacco; tobacco goods, in particular 
cigars, cigarillos, cheroots, smoking or chewing tobacco, 
cigarettes; cigarette paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0488495 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200504896 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPREDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPREDA 

(730) Innehaver: 
 Obipektin AG, Industriestrasse 8, 9220, BISCHOFSZELL, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Dried products and powder for the preparation 
of fruit and vegetable dishes, soups and meat dishes; 
dairy products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0508434 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.12.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200504550 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZARDEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZARDEX 

(730) Innehaver: 
 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

4058, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Preparations for weed and pest control, 
including fungicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0517193 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.11.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200503992 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALLFORMOSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VALLFORMOSA 

(730) Innehaver: 
 Masia Vallformosa SA, 08735, VILOBÍ DEL PENEDÉS, 

BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0530504 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.08.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200504551 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Seidler-Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, 

Schönbrunnerstraße 47, 1050, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints and lacquers; coloring materials, base 
compounds for paints, metallic paints, dispersion paints, 
synthetic resin paints, powdered paints for walls, paints 
for protection from rust, antirust agents, varnishes, paint 
and lacquer disolving, diluting and setting products, 
synthetic lacquers, resins, mastics, fireproof coating 
compounds, fireproof paints, paints, lacquers and oils for 
floors; oil paints, dry paints, paints in tubes, preservatives 
against the deterioration of wood, oil for preserving wood, 
preserving products for floors. 
3 Glossy varnishes for furniture, polishes. 
24 Wall hangings of textile. 
27 Mats, linoleums, floor and wall coverings of 
textile or other materials, non-textile tapestries/wall 
hangings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0562411 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.10.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200504898 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOLLETJE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOLLETJE 

(730) Innehaver: 
 A A Ter Beek BV, Turfkade 9, 7602PA, ALMELO, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Pastry and bakery products, including toasted 

bread, pre-baked bread, stuffed breads, unleavened 
bread, rye bread and other breads, cakes, fruit cakes, 
cookies, biscuits and small cakes, waffles (filled or not), 
savory pastries, spice bread and spice nuts 
(confectionery); rusks, Swedish crisp bread, crackers, 
toasts, toasted bread rolls in the form of barquettes and 
other bread substitutes and similar bakery products; 
bread crumbs; confectionery, chocolate products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0562796 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.11.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200504899 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CYTEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CYTEAL 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Medicament, 45, Place Abel Gance, 92100, 

BOULOGNE BILLANCOURT, 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; shampoos; beauty 
products; make-up, make-up products. 
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic 
products; dietetic products for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0565971 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.01.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200504552 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RODMAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RODMAN 

(730) Innehaver: 
 Rodman Polyships SA, Rios-Teis, s/n, 36216, VIGO 

(PONTEVEDRA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Boats and apparatus for locomotion on water. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0573004 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.07.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200504900 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LENZ MOSER SELECTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LENZ MOSER SELECTION 

(730) Innehaver: 
 Weinkellerei Lenz Moser AG, Bäckermühlweg 44, 4030, 

LINZ, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines and sparkling wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0576034 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200504553 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAK 

(730) Innehaver: 
 MAK SrL, 85, via Mandolossa, 25064, GUSSAGO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Wheel rims for motor vehicles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0586989 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200410619 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 O'NEILL SINCE 1952 

(730) Innehaver: 
 O'Neill Inc, 1071 41st Avenue, CA95063-6300, SANTA 

CRUZ, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, shoes, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0599067 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200504901 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Stöckert 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Stöckert 

(730) Innehaver: 
 Sorin Group Deutschland GmbH, Lindberghstrasse 25, 

80939, MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Battery modules, power supply units, monitors 
and screens for medical apparatus. 
10 Medical and surgical instruments and 
apparatus, particularly artifical heart-lungs essentially 
consisting of consoles for holding plug-in devices, 
additional posts, record plates and fasteners for fixing 
gas bottles, fibrillators, pumps and medical instruments 
for signalling, mixing, measuring, monitoring and 
regulating; disposable medical articles, particularly 
vacuum cleaners, including intracardiac aspirators; 
cannulae, particularly aortic cannulae, venous cannulae, 
cannulae for unloading and ventilating the left part of the 
heart, cannulae for ventilating aortic arch, cannulae for 
coronary perfusion; electrodes for heart pacemakers; all 
these goods are sold separately. 
11 Lighting devices for consoles; water mixing 
installations. 
20 Drawers, storage tables and instrument tables; 
plug-in boxes of plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0608923 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200504902 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSSIGNOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSSIGNOL 

(730) Innehaver: 
 Skis Rossignol SA - Club Rossignol SA, 38500, VOIRON, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; skins, hides and pelts; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, including boots, shoes and slippers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0611929 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200504554 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RHODAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RHODAX 

(730) Innehaver: 
 Solios Carbone, 32, rue Fleury Neuvesel, 69700, 

GIVORS, FR 
FCB Ciment, 50, rue de Ticléni, 59650, VILLENEUVE 
D'ASCQ, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Crushers, breakers, cone vibrating crushers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0616433 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200409486 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STANTON CHASE 
INTERNATIONAL 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STANTON CHASE INTERNATIONAL 

(730) Innehaver: 
 SCI Expiscor Pty Ltd, Level 7, 261 George Street, 

NSW2001, SYDNEY, AU 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS , Postboks 2583 Solli, 0203 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Intermediary services in the field of selection 

and recruitment of personnel. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0627054 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200504903 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Opraflex 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Opraflex 

(730) Innehaver: 
 Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG, 

Westerwaldstrasse 4, 56579, RENGSDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Plasters, in particular self-adhesive sheets, 
also in the form of protective material for operation 
purposes; materials for dressings, also made of plastic 
sheets, in particular for attaching bandages and wound 
dressings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0637117 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200504231 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERZUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERZUM 

(730) Innehaver: 
 KölnMesse GmbH, Messeplatz 1, 50679, KÖLN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Organization of fairs and exhibitions; exhibitor 

consulting in organization; market study (marketing), 
advertising and intermediary services for advertisements. 
37 Assembling and fitting out of ready-to-use 
exhibition stands. 
41 Organisation of conventions and meetings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0650134 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200504904 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kraftgrip 

(730) Innehaver: 
 Oplast, 64, Tepanje, 63210, SLOVENSKE KONJICE, SI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Hand tools, screwdrivers, pliers, hammers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0709097 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.12.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200502794 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 handy HOME & OFFICE 

(730) Innehaver: 
 Jakub Gieysztor PORTA Przedsiebiorstwo Handlowo-

Uslugowe Eksport Import, ul. Wodzislawska 16, 52017, 
WROCLAW, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Hand-operated tools and instruments. 

16 Office, stationery and writing supplies. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0711905 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.03.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200504232 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMMUNOHALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMMUNOHALE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0717834 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.07.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200504555 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAVAJAS 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Navajas SL, Camino Valgaruz, 2, 26370, 

NAVARRETE (LA RIOJA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(except beer). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0719501 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.09.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200504556 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALGIDRIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALGIDRIN 

(730) Innehaver: 
 Laboratorio de Aplicaciones Farmacodinamicas SA, 16, 

calle Grassot, 08025, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products. 
5 Pharmaceutical, medicated, veterinary 
preparations and specialties, serums, vaccines and 
disinfectants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0719633 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.08.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200504233 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VEGA DEL RIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VEGA DEL RIO 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Navajas SL, Camino Valgaruz, 2, 26370, 

NAVARRETE (LA RIOJA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(except beer). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0735308 
(151) Int.reg.dato: 1999.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200008282 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.07.13 
(300) Søknadsprioritet: 1999.07.12 SE 99-05215 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIKINGRING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIKINGRING 

(730) Innehaver: 
 TeliaSonera AB (Publ), Sturegatan 1, 10663, 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telecommunication and data communication 
networks for transmission of data, including broadband 
communication networks, via computers and terminal 
devices connected to such networks, data 
communication and telecommunication equipment, 
including cables, copper cables, wires and cords, with or 
without connectors, communication networks and control 
devices to them, namely telecommunication exchanges, 
trunk lines, transmitters, receivers, switches, base 
stations, terminals, cables for electrical and optical signal 
transmissions; devices and instruments for recording, 
reproduction, storing, processing, receiving, transmission, 
modification, compression, radio transmission of data, 
sound and/or pictures; stationary and mobile 
communication devices and instruments, namely 
antennas, transmitters and receivers; coded 
communication cards, modem cards, network cards. 
37 Mounting, installation, maintenance, service 
and repair of plants and equipment within the field of data 
communication and telecommunication and 
communication networks, fault-tracing and maintenance 
services in technically complicated electronic equipment 
and measuring equipment. 
38 Network telecommunication and data 
transmission, namely broadband communication 
networks; computer-aided transmission of messages and 
pictures; information related to data communication and 
telecommunication; transmission of telecommunication 
signals and data communication signals in 
telecommunication networks and data communication 
networks; communication via fibre optical networks. 
42 Data consulting services with technical 
applications; programming in connection with installation 
of telecommunication systems and computer systems; 
data programming; consulting services related to 
professional expertise within the field of 
telecommunication and data communication. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0743607 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.08.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200504234 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCHAFFNER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCHAFFNER 

(730) Innehaver: 
 Schaffner  EMV AG, Nordstrasse 11, 4542, 

LUTERBACH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrical, electromechanical and electronic 
components, apparatus and systems; self-inducting coils, 
including filter chokes, RFI filters, standard and special 
heat sinks for electronic applications, condensors, sector 
filters for ensuring electromagnetic measurement of 
switched-mode power supplies and data transmissions, 
sector transformers, pulse transformers for data 
transmissions; transmitters and receivers of 
electromagnetic signals; disturbance generators; 
measuring instruments; apparatus for simulation and 
analysis of electromagnetic disturbances; software for 
inputting, processing and editing the measurements and 
results obtained by the above apparatus. 
42 Services of analysis and measurement of 
electromagnetic fields, electromagnetic interference, 
electromagnetic emissions and electromagnetic 
immunity; services of examination of electromagnetic 
emissions and immunity against disturbance of systems 
and apparatus; consulting concerning electromagnetic 
emissions and electromagnetic disturbances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0746741 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.10.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200504558 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Tcurve 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tcurve 

(730) Innehaver: 
 Shimano Europe Fishing Holding BV, Industrieweg 24, 

8071CT, NUNSPEET, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Rods for fishing and parts thereof. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0747733 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200504905 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Grindex 

(730) Innehaver: 
 GRINDEKS akciju sabiedriba, Krustpils iela 53, 1057, 

RIGA, LV 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Diagnostic preparations for research purposes; 
chemical reagents. 
5 Biological preparations for pharmaceutical 
purposes; veterinary preparations; diagnostic 
preparations for medical purposes; medicinal herbs 
(medicines); pharmaceutical preparations; chemical 
pharmaceutical preparations including end products, 
active substances and intermediates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0749055 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200504906 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REDUNAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REDUNAT 

(730) Innehaver: 
 Housediet SL, Av. San Ramon Nonat, 22, 08028, 

BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetic products for medical use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0756213 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.04.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200504652 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PST 

(730) Innehaver: 
 Xzillion GmbH & Co KG, Industriepark Höchst, Building 

G865, 65929, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Chemical, biological and medical analysis for 
third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0761130 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.02.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200504907 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAUTITAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAUTITAN 

(730) Innehaver: 
 Rehau AG + Co, Rheniumhaus, 95111, REHAU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Junctions of metal for pipes, fastening 

elements of metal for pipes. 
17 Junctions not of metal for pipes, goods made 
from plastics (semi-finished products), sealing material 
for use in pipes and tubing/hoses (non metallic). 
19 Pipes (non metallic) for construction purposes, 
pipes (non metallic) for heating systems, pipes (non 
metallic) for water supply, pipes (non metallic) for drinking 
water systems as well as fittings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0769187 
(151) Int.reg.dato: 2001.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200114890 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEAM-CATH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEAM-CATH 

(730) Innehaver: 
 Beampoint AB, Box 7984, S-907 19 Umeå, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical, medical, odontological and veterinary 
apparatus and instruments; catheters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0779343 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.11.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200504236 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PILSA 

(730) Innehaver: 
 Pilsa Plastik Sanayi Anonim Sirketi, Ceyhan Yolu Üzeri 

P.K. 87 Yüregir, ADANA, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, adhesives for 
industrial purposes. 
6 Metal mouldings. 
17 Insulating materials; hoses of textile material, 
chemical compositions for repairing leaks, compressed 
air pipe fittings (not of metal). 
19 Plastic pipes and fittings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0782894 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200504237 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GReddy 

(730) Innehaver: 
 Trust Co Ltd, 3155-5 Odai, Aza-houeisaku, 289-1605, 

SHIBAYAMA-MACHI, SANBU-GUN, CHIBA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 AC generators (alternators), AC motors and DC 
motors (not including those for land vehicles but including 
parts for any AC motors and DC motors), bearings 
(machine elements not for land vehicles), brakes 
(machine elements not for land vehicles), DC generators, 
dynamo brushes, electric wax-polishing machines for 
household purposes, electric wax-polishing machines for 
industrial purposes, electrically operated curtain drawers, 
mechanical parking systems, non-electric prime movers, 
not for land vehicles (other than water mills and 
windmills), parts for non-electric prime movers for land 
vehicles, pneumatic or hydraulic machines and 
instruments, power transmissions and gearing for 
machines (not for land vehicles), repairing or fixing 
machines and apparatus, shaft couplings (machine 
elements not for land vehicles), shafts, axles or spindles 
(not for land vehicles), shock absorbers (machine 
elements not for land vehicles), springs (machine 
elements not for land vehicles); starters for motors and 
engines, vacuum cleaners for household purposes, 
vacuum cleaners for industrial purposes, valves (machine 
elements not for land vehicles), vehicle washing 
installations. 
9 Anti-theft warning apparatus, arcade video 
game machines, batteries and cells, cigar lighters for 
automobiles, coin-operated gates for car parking 
facilities, consumer video games, dust masks, electric 
buzzers, electric or magnetic meters and testers, electric 
wires and cables, electrodes, electronic mechanisms, 
apparatus and their parts, fire extinguishers, fireproof 
garments, gasoline station equipment, gloves for 
protection against accidents, life saving apparatus and 
devices, magnetic cores, measuring or testing machines 
and instruments, ozonisers (ozonators), power 
distribution or control mechanisms and apparatus, 
protective helmets, recorded video discs and tapes, 
resistance wires, rotary converters, spectacles 
(eyeglasses and goggles), telecommunication machines 
and apparatus, vehicle breakdown warning triangles, 
vehicle drive training simulators. 
12 AC or DC motors for land vehicles (not 
including their parts), adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires, air-cushion vehicles, aircraft and 
their parts and accessories included in this class; anti-
theft alarms for vehicles, automobiles and their parts and 
accessories included in this class, baby carriages 
(prams), bearings (for land vehicles), brakes (for land 
vehicles), carts, horse drawn carriages, mine-car pullers, 
mine-car pushers, non-electric prime movers for land 
vehicles (not including their parts), parachutes, power 
transmissions and gearings (for land vehicles), railway 
rolling stock and their parts and accessories, rickshaws, 
riyakah (bicycle trailers), shaft couplings or connectors 
(for land vehicles), shafts, axles or spindles (for land 
vehicles), shock absorbers (for land vehicles), sleighs 
and sleds, space vehicles, springs (for land vehicles), 

traction engines, two-wheeled motor vehicles, bicycles 
and their parts and accessories included in this class, 
unloading tipplers (for tilting railway freight cars), vessels 
and their parts and accessories included in this class 
(other than air cushion vehicles), wheelbarrows. 
25 Aprons (for wear), bandanas (neckerchiefs), 
ear muffs, gloves and mittens (wear), headgear for wear, 
Japanese traditional clothing, mufflers, neckerchieves, 
neckties, non-Japanese style outerwear (outerclothing), 
overclothes, scarves (scarfs), shirts and similar articles of 
clothing, socks and stockings, sweaters and similar 
articles of clothing, heat retaining leggings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0786093 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200504238 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CETRIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CETRIS 

(730) Innehaver: 
 Cidem Hranice a s, Skalní 1088, 75340, HRANICE, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Chipboard mixed with concrete. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0806897 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200400245 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.02 IT TO 2003 C 000909 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERRUTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERRUTI 

(730) Innehaver: 
 Antonio Cerruti & C S A P A, VIA CERNAIA 40, i-13900 

BIELLA, IT 
(740) Fullmektig: 

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

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

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary installations. 
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. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith); combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning equipment; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except building glass); 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes. 
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except rubber or plastics); 
raw fibrous textile. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; 
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial 
flowers. 
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor 
coverings; wall hangings (non-textile). 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
43 Provision of food and drink in restaurants; 
temporary accommodation. 
44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0809293 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200309302 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.07 SE 2003/01505 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELETRACER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TELETRACER 

(730) Innehaver: 
 Ascom Tateco AB, Grimbodalen (Box 8783), S-402 76 

Gøteborg, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business administration; computer 
assisted administration of databases and directories; 
merchandising. 
39 Transport; consultations within transport 
inclusive of consultations for transportation under high 
risk and in dangerous environments. 
41 Education services for staff; computer assisted 
training and advanced courses; education academies, 
arranging and conducting seminars; examination 
services, film production, publication of articles, 
magazines and books. 
42 Ergonomic and interactive design of system 
units and handsets; development of specific functions for 
handsets like handsets with permanently backlit call 
button, reassurance LED, waterproof and dip-sterilisable, 
safe release plug; industrial analysis, customer need 
analysis and research services, scientific and 
technological services, research and design relating 
thereto; licensing of products and services, licensing of 
intellectual property, exploitation of patents, computer 
programming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0811526 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200504562 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUE HARBOUR 

(730) Innehaver: 
 Marks and Spencer Plc, Michael House, Baker Street, 

W1U8EP, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0817621 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200401563 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.13 DE 303 29 651.8/30 
(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: 
 WM Wrigley jr Co, Wrigley Building, 410 North Michigan 

Avenue, IL60611, CHICAGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Confectionery for medicinal purposes (included 

in class 5), in particular chewing gum, bubble gum, candy 
and mints, all for medicinal purposes. 
30 Non-medicated confectionery, in particular 
chewing gum, bubble gum, candy and mints, all for non-
medicinal purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0817782 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200401630 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.05 FR 03 3 229 222 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 apo 

(730) Innehaver: 
 KGR, Chef Lieu, 73410, EPERSY, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Advertising plaques, decals, self-adhesive 

labels (not of textile), signboards of paper or cardboard, 
printing type, printing blocks. 
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear and 
sports footwear. 
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles 
namely: skis, surf boards, skis and boards for surfing, 
straps for surf boards; covers designed for skis and surf 
boards, ski poles, ski bindings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0819326 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200402532 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.30 IT MI2003C 005561 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOMINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOMINO 

(730) Innehaver: 
 SIM2 Multimedia SpA, Viale Lino Zanussi 11, 33170, 

PORDENONE, IT 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Video equipment for home and public 
entertainment, namely cathode ray tube graphic 
projector, liquid crystal display projectors, digital light 
processing based projectors, high brightness digital 
projectors, plasma display and television sets; video and 
data rear projection displays, wall cube projectors both 
professional and for entertainment; professional picture 
processors; format converters for video and data signals 
receivers; video recorders; video conference equipment, 
namely cathode ray tubes, liquid crystal display and 
plasma video monitors; digital receivers and decoders for 
satellite, cable and terrestrial transmission. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822485 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200504653 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSAKALM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSAKALM 

(730) Innehaver: 
 Plante System, BP 28, 06511, CARROS CEDEX, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, 

cosmetics, hair lotions, dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.02.06 - 06/06

 

47 
 

(111) Int.reg.nr: 0823026 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200404757 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.18 CH 513830 
(540) Gjengivelse av merket: 

INNOGEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INNOGEL 

(730) Innehaver: 
 InnoGEL AG, Bahnhofstrasse 11, 6301, ZUG, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed 

plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
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 products; 
hygienic products for medicine; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth and 
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; soft and hard capsules for oral 
and rectal absorption of active substances. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats; jams for confectionery. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment; cereals; pasta, 
snacks, mainly rice-based. 
42 Scientific and technological services and 
related research and design services; industrial analysis 
and research services; computer and software design 
and development; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826169 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200503107 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(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: 
 Chocolaterie Guylian NV, Europark Oost 1, 9100, SINT-

NIKLAAS, BE 
(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; chocolate and chocolate 
products, pralines; snacks and prepared meals included 
in this class. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0826392A 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200410893 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.20 CH 518630 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMERICA'S CUP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMERICA'S CUP 

(730) Innehaver: 
 America's Cup Properties Inc, c/o Corporation Service 

Company 80 State Street, NY12207, ALBANY, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; fertilizers; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry. 
2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; 
unprocessed natural resins; metal in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists. 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuel 
(including petrol) and illuminants; candles and wicks for 
lighting purposes. 
5 Pharmaceutical and veterinary products; 
hygienic products for medicine; 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. 
6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable metal buildings; metal materials 
for railway tracks; non-electrical metal cables and wires; 
ironmongery and small items of metal hardware; metal 
pipes; safes; goods of common metals not included in 
other classes; ores. 
7 Machines and machine tools; engines 
(excluding engines for land vehicles); couplings and 
transmission components (excluding those for land 
vehicles); agricultural implements other than hand 
operated; egg incubators. 
8 Hand-operated hand tools and implements; 
cutlery; side arms; razors. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic recording media and 
phonograph records on the theme of a yacht-race; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment, 
computer software and programs; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only; fire 
extinguishers. 
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 alloys thereof; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments. 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; printed matter on the theme of 
a yacht-race; bookbinding material; photographs on the 
theme of a yacht-race; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' supplies; 
paintbrushes; typewriters and office articles (excluding 
furniture); instructional or teaching material (excluding 
apparatus); plastic packaging materials (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks. 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery. 
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 of 
plastics. 
21 Toilet utensils; combs and sponges; brushes 
(excluding paintbrushes); brush-making materials; 
cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (excluding building glass). 
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (excluding rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed 
and table covers. 
25 Clothing, clothing for gymnastics and sports, 
shoes, headgear for wear. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. 
28 Games, toys, scale models of vehicles, 
including boats; electronic games other than those 
designed to be used only with television sets; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; 
Christmas tree decorations; playing cards. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit 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. 
32 Beers; mineral and aerated water and other 
non alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (excluding beers). 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
36 Insurance; financial operations; monetary 
operations; real estate operations. 
37 Construction; shipbuilding; repair services; 
installation services; installation, maintenance and repair 
of computers. 
38 Telecommunications. 
39 Transport; packing and storing of goods; 
arranging of tours. 
40 Treatment of materials. 
41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities, organisation and conducting of sports 
events, particularly nautical competitions, demonstrations 
and races; all the above services in connection with a 
yacht-race. 
42 Scientific and technological services and 
related research and design services; industrial analyses 
and research services; computer and software design 
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and development; legal services. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
45 Personal and social services provided by 
others and intended to satisfy the needs of individuals, 
namely escorting in society (chaperoning), marriage 
bureaux, dating services, rental of clothing and formal 
dress, horoscope casting, lobby services other than for 
commercial purposes; security services for the protection 
of goods and persons, namely detective agencies, 
monitoring agencies, night guards, missing person 
investigations, missing person research, security 
consultancy, escorting and close protection, guards, anti-
intrusion alarm surveillance, fire-fighting, conciliation 
services (mediation) other than legal, opening of locks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0828059 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200504001 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MENOHOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MENOHOP 

(730) Innehaver: 
 Bio-Dynamics NV, Joseph Plateaustraat 4, 8400, 

OOSTENDE, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary products; 
homeopathic products and preparations; foodstuffs for 
dietetic or medical use; dietetic substances adapted for 
medical use; food extracts, supplements and ingredients 
for medical or medico-dietetic use; enzymes, sugar, 
vitamins, vitamin preparations, mineral substances and 
mineral preparations for medical use; tonic beverages, 
namely vitamin drinks for medical use; medicinal herbs 
and potions made with medicinal herbs. 
29 Foodstuffs of animal origin not included in other 
classes, including dietetic foodstuffs for non-medical use; 
food extracts, supplements and ingredients not included 
in other classes; proteins for human consumption. 
30 Foodstuffs of plant origin not included in other 
classes, including dietetic foodstuffs for non-medical use; 
food extracts, supplements and ingredients not included 
in other classes; condiments and spices, as well as 
goods made with these products, for non-medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0829322 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200408131 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.19 DE 303 60 594.4/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

Cool-Card 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cool-Card 

(730) Innehaver: 
 Jung Bonbonfabrik GmbH & Co KG, Uhlandstrasse 36, 

71665, VAIHINGEN/ENZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Receptacles, essentially made of plastic, 
particularly pocket receptacles, preferably portable 
dispensers for the goods of class 30. 
30 Confectionery, particularly in the form of beans, 
dragées, drops, pastilles, tablets; chocolate products, 
pralines, bonbons, peppermint pastilles, fruit gums. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0831779 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200409733 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.25 FR 04 3 275 881 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEAUTY PROTECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEAUTY PROTECT 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics, including foundations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0832049 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200409912 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.16 FR 043268040 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURETÉ IDÉALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURETÉ IDÉALE 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 IDEAL PURITY. 

(730) Innehaver: 
 Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle, 92200, 

NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, cosmetic preparations for skin care, 

face and body creams, lotions, milks and gels, all such 
goods for cosmetic use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0834287 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200411201 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARTHUR AND THE MINIMOYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARTHUR AND THE MINIMOYS 

(730) Innehaver: 
 Europacorp, 137, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery products, namely perfumes, 
eaux de toilette, eau-de-parfum, eaux de Cologne; 
essential oils; cosmetics, namely toiletry milks and 
lotions, face and body powder, face and eye make-up, 
lipstick, shampoos, bath and shower foams and gels; 
dentifrices. 
9 Photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments; sound and image 
reproduction apparatus; magnetic recording media, 
namely unrecorded audio and video tapes; sound 
recording disks; data processing apparatus, computers. 
12 Vehicles, namely automobiles, trucks, bicycles, 
boats. 
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery and printing purposes); 
printed matter, namely posters, postcards, swap cards, 
greeting cards, paper pennants, children's activity books, 
story books for children, comic books, coloring books, 
cutout books; stationery, namely loose-leaf binders, 
bookmarkers, document holders (stationery), spiral 
notebooks, desk pads or writing pads, appointment 
books, day planners, calendars, albums, drawing albums, 
photograph albums, sticker albums, stickers, decals, 
inking pads, rubber stamps, slates, pencils, ball-point 
pens, rubber erasers, decorative endpieces for pencils, 
pen cases, pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, 
markers, painting sets for children; painting sets for 
handicrafts or art; school kits containing rubber erasers, 
drawing rulers, pencil sharpeners and pen cases, 
stationery kits consisting of writing paper, envelopes, 
markers and of stencils and school modules containing 
stickers and seals; pencil sets. 
18 Trunks and suitcases, namely traveling bags, 
suitcases, backpacks, tote bags, briefcases, school bags, 
satchels, beach bags; purses (not made of precious 
metal), wallets, vanity cases. 
21 Tableware made of glass, porcelain or 
earthenware, namely plates, dishes, drinking glasses, 
bowls, cups, tankards. 
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, 
namely household linen, bed linen, table linen, curtains 
made of textile fabrics. 
25 Clothing, namely shirts, dresses, skirts, 
trousers, jeans, coats, jackets, blousons, windbreakers, 
shorts, pullovers, tracksuits, caps and knitted caps, belts, 
gloves, neckties, hosiery, pajamas, dressing gowns, 
nightgowns, sleepwear, masquerade costumes, bibs 
made of textile fabrics; footwear (excluding orthopedic 
footwear), namely shoes, sandals, half-boots, boots and 
slippers. 
26 Lace and embroidery; ribbons and braids; 
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial 
flowers. 
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum, 
floor coverings (excluding floor tiling and paints); non-
textile wall hangings. 
28 Games, toys, namely action figures, building 
blocks, parlor games, dolls, cars (toys), puzzles, cuddly 
toys, puppets, skate boards, roller skates, balls and 
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balloons. 
29 Dairy products, namely milk, milk beverages 
(milk predominating), yogurts, desserts made with milk. 
30 Confectionery, namely chocolate, candy and 
sugar confectionery, popcorn; cereal preparations, 
namely breakfasts cereals. 
32 Still or sparkling mineral water; non-alcoholic 
beverages, namely fruit drinks and fruit juices; syrups for 
making beverages. 
41 Film production, namely motion picture 
production; rental of motion pictures; videotape editing; 
providing games on line on a computer network. 
42 Computer software (design) development, 
namely design, tuning and development of computer and 
video games; hosting of Web sites, interior decoration. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836260 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200412303 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.07 BX 744908 
(540) Gjengivelse av merket: 

DECLARATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DECLARATION 

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

AMSTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Pens, ballpoint pens, pencils, felt-tip pens, 

rollerball pens, markers, cases for writing instruments, gift 
boxes for writing instruments made of paper or 
cardboard, inks and refills, notepads, paper; letter paper, 
writing paper, books, magazines, newspapers, agendas, 
office requisites (except furniture), paper weights, pen 
and pencil holders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836459 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200412430 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.10 US 76555312 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPCGLOBAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EPCGLOBAL 

(730) Innehaver: 
 EPC Global Inc, Princeton Pike Corporate Center, 1009 

Lenox Drive, Suite 202, NJ08648, LAWRENCEVILLE, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Developing, administrating, supervising, 
providing of information and certification of standards for 
automated identification and electronic commerce 
involving goods and services (for others). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836630 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200412470 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.26 GB 2369045 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANEW CLINICAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANEW CLINICAL 

(730) Innehaver: 
 Avon Products Inc, 1345 Avenue of the Americas, 

NY10105-1096, NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Non medicated toilet preparations; powders, 

creams and lotions, all for the face, hands and body; nail 
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and 
bath preparations; preparations for the hair; preparations 
for cleaning the teeth; shaving and aftershave 
preparations; perfumes, toilet waters, eau de Colognes; 
deodorants and antiperspirants for personal use; toilet 
articles; essential oils; all the aforesaid being alone, in 
combination and/or in gift sets comprised of some or all 
of these items. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0837232 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200412712 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.10 CH 522530 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACKSOCKS 

(730) Innehaver: 
 Blacksocks SA, Hornbachstrasse 50, 8008, ZÜRICH, CH 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880, Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear; socks. 
35 Advertising; marketing; telemarketing; public 
relations; organisation of commercial and industrial 
exhibitions; office functions; business organisation and 
management consulting; accounting, auditing of accounts 
and auditing; business management; providing 
commercial information via global computer networks; 
business administration; advice on performance of 
commercial operations; collection, processing and 
systematization of data in computer data banks; 
computer-based file management; electronic commerce 
services, namely information on products via computer or 
data communications networks for advertising or sales 
purposes; retailing, namely retail of socks via global 
electronic networks (the Internet); consulting in all the 
above services. 
38 Telecommunications; transmission, distribution 
and sending of documents, messages, data and 
information via computer networks or other electronic or 
digital communication networks; provision of access to 
global computer networks (the Internet), data banks and 
Websites; provision of multiuser access to global 
computer networks; supply of telecommunications 
installations for taking electronic orders for goods and 
services; consulting in all the above services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0837680 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200412966 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.18 DE 303 66 288.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEONIZELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEONIZELL 

(730) Innehaver: 
 Leoni Kabel Holding GmbH & Co KG, Marienstrasse 7, 

90402, NÜRNBERG, DE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880, Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Cables, wires, electric ducts, flattened braids, 

electrical stranded and threaded cables in roses, panels, 
optical fibers, electric cable sets, on-board electrical 
network, protective equipment for the aforesaid goods, 
shielded electrical conduits. 
17 Insulating materials for the goods in class 9. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0837731 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200504242 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LamiGraf 

(730) Innehaver: 
 Lamigraf SA, Carretera N-152 Barcelona-Puigcerdá Km. 

32,2, 08480, L'AMETLLA DEL VALLES (BARCELONA), 
ES 

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

against rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
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; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); magazines and publications; books, 
pamphlets, posters, catalogues, printed materials, 
prospectuses; plastic materials for packaging; playing 
cards; printers' type; printing blocks. 
35 Advertising; business management; 
commercial management; office functions; sales 
promotion services for others; import and export services; 
organisation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840477 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200501237 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.28 CH 527265 
(540) Gjengivelse av merket: 

SBT SKIN BIOLOGY THERAPY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SBT SKIN BIOLOGY THERAPY 

(730) Innehaver: 
 Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, 8604, 

VOLKETSWIL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, 

non-medicinal preparations in the form of creams, lotions, 
emulsions, concentrates for skin care and protection, 
sun-tanning preparations, shampoos and hair care 
preparations, hair lotions, dentifrices, personal 
deodorants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0841050 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200504243 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKYEUROPE airlines 

(730) Innehaver: 
 SkyEurope Airlines as, Ivanská cesta 26, 82104, 

BRATISLAVA, SK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Air vehicles of all kinds and parts thereof and 
spare parts; apparatus and machines for use in 
aeronautics. 
16 Stationery; posters; printed advertising 
material; writing materials; tickets; postcards; calendars; 
plastic bags (sachets, small bags) for wrapping; souvenir 
items of paper and other stationery on air transport. 
36 Travel insurance; exchanging money; security 
deposits; leasing of real estate. 
37 Aviation-related repair services; maintenance 
and repair of aeroplanes. 
41 Publication of texts (other than publicity texts); 
training in the field of air transport. 
43 Accommodation services; services for 
providing food and drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842891 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200502449 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.07 IT MI2004C004636 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Newron 

(730) Innehaver: 
 Newron Pharmaceuticals SpA, Via L. Ariosto 21, 20091, 

BRESSO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
42 Scientific and industrial research. 
44 Medical services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843649 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200502694 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LPS 

(730) Innehaver: 
 Skandinavisk Kommunalteknik AB, Box 1444, 18314, 

TÄBY, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Pumps (machines). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0843781 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200502725 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JBOSS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JBOSS 

(730) Innehaver: 
 JBoss Inc, 3340 Peachtree Road, NE, Suite 1225, 

GA30326, ATLANTA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Enterprise server software for web application 
development and deployment, database connectivity, 
transaction processing, presentation and directory 
services. 
41 Training services in the field of technical 
support services. 
42 Technical support service, namely 
troubleshooting of problems with and consulting services 
relating to enterprise server software for applications 
development and deployment, database connectivity, 
transaction processing, presentation and directory 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843800 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200502731 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 FR 04 3 304 344 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAMMAGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GAMMAGEN 

(730) Innehaver: 
 Orfagen, Parc Technologique du Canal 4, rue Marie 

Curie, 31520, RAMONVILLE SAINT AGNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations: polyvalent 
immunoglobulins for treating dermatomyositis and 
polyvalent immunoglobulins for treating polymyositis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0843939 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200502761 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.12 IT MI2004C008417 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRIFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRIFT 

(730) Innehaver: 
 Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, 20126, 

MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid 
tyres for vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843999 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200502772 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.15 FR 04 3286163 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMNIMESSENGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMNIMESSENGER 

(730) Innehaver: 
 Alcatel, 54, rue La Boétie, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telecommunications apparatus, equipment and 

software, particularly for transmitting voice and for 
transmitting instant messages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844127 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502979 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.15 DE 304 34 613.6/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M MUSTANG 

(730) Innehaver: 
 MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co KG, 

Austrasse 10, 74653, KÜNZELSAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, belts for clothing, footwear, sport 
shoes, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844128 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502980 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.15 DE 304 34 614.4/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M 32 

(730) Innehaver: 
 MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co KG, 

Austrasse 10, 74653, KÜNZELSAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, belts for clothing, footwear, sport 
shoes, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844129 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502984 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.15 DE 304 34 615.2/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M 32 

(730) Innehaver: 
 MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co KG, 

Austrasse 10, 74653, KÜNZELSAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, belts for clothing, footwear, sport 
shoes, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844130 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502985 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.15 DE 304 34 616.0/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M MUSTANG 

(730) Innehaver: 
 MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co KG, 

Austrasse 10, 74653, KÜNZELSAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, belts for clothing, footwear, sport 
shoes, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844131 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502986 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.15 DE 304 34 617.9/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M 32 

(730) Innehaver: 
 MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co KG, 

Austrasse 10, 74653, KÜNZELSAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, belts for clothing, footwear, sport 
shoes, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844132 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502987 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.15 DE 304 34 618.7/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M 32 

(730) Innehaver: 
 MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co KG, 

Austrasse 10, 74653, KÜNZELSAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, belts for clothing; footwear, sport 
shoes, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844154 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200502994 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(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: 
 Xiamen Cigarette Factory, Xinjing Road, Xinyang 

Industrial Area, HAICANG DIST., XIAMEN, FUJIAN, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco, cigarettes, cigars, cigarette cases 
(not of precious metal), cigarette tips, matches, cigarette 
filters, cigarette paper, lighters for smokers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844173 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502997 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 BX 1067243 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 fluvivax 

(730) Innehaver: 
 Solvay Pharmaceuticals BV, C J van Houtenlaan 36, 

1381CP, WEESP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances, 
exclusively for human use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844176 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200502998 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.28 DE 303 62 253.9/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

PUREMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PUREMA 

(730) Innehaver: 
 Membrana GmbH, Öhder Strasse 28, 42289, 

WUPPERTAL, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Membranes made of synthetic or regenerated 
polymers in the form of hollow fibers, tubing, piping and 
film used in chemical and scientific apparatus and 
modules for separation processes. 
10 Membranes made of synthetic or regenerated 
polymers in the form of hollow fibers, tubing, piping and 
film used in medical apparatus for separation processes; 
modules equipped with the aforesaid membranes used in 
medical apparatus, especially dialysers, hemodiafiltration 
modules, hemofiltration modules, endotoxin filtration 
modules, plasmapheresis modules, membrane 
oxygenators, microfilters, filter candles, ultrafilters, 
sterilizers, air filters, modules for osmosis and reversed 
osmosis and filtration modules; complete medical 
apparatus equipped with the aforesaid membranes, 
especially complete dialysis apparatus, hemodiafiltration 
apparatus and hemofiltration apparatus (each also 
including endotoxin filters), plasmapheresis apparatus, 
membrane oxygenation apparatus, sterilization 
apparatus. 
11 Air filtering installations, water filtering 
apparatus, gas scrubbers (parts of gas installations), 
water purification installations and water sewage 
installations; in each case, equipped with membranes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844178 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200502999 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 US 78418370 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

A winged horse known as Pegasus. 
(730) Innehaver: 

 The Reader's Digest Association Inc Legal Dept, 
Reader's Digest Road, NY10570, PLEASANTVILLE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Musical sound recordings and pre-recorded 

video tapes and DVDs featuring documentary and 
entertainment programming. 
16 Periodical general interest magazines, 
condensed fiction books, condensed non-fiction books, 
adult non-fiction books and children's books. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844179 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200503000 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 US 78418399 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Reader's Digest 

A winged horse known as Pegasus with the stylized 
letters Reader's Digest. 

(730) Innehaver: 
 The Reader's Digest Association Inc Legal Dept, 

Reader's Digest Road, NY10570, PLEASANTVILLE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Musical sound recordings and pre-recorded 
video tapes and DVDs featuring documentary and 
entertainment programming. 
16 Periodical general interest magazines, 
condensed fiction books, condensed non-fiction books, 
adult non-fiction books and children's books. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844180 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200503001 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 US 78418362 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Reader's Digest 

(730) Innehaver: 
 The Reader's Digest Association Inc Legal Dept, 

Reader's Digest Road, NY10570, PLEASANTVILLE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Musical sound recordings and pre-recorded 
video tapes and DVDs featuring documentary and 
entertainment programming. 
16 Periodical general interest magazines, 
condensed fiction books, condensed non-fiction books, 
adult non-fiction books and children's books. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844232 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200503005 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.19 SE 2004/05385 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPOQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EPOQ 

(730) Innehaver: 
 V&S Vin & Sprit AB (publ), 11797, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Vodka. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844242 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200503006 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.08 DE 304 39 402.5/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECOWELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECOWELL 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-

42, 40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844290 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200503018 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.24 CN 4080803 

2004.05.24 CN 4080804 
2004.05.24 CN 4080805 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 landune 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 LANDUN 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Blue, suddenly. 

(730) Innehaver: 
 Fu Zhou Zhong fa Mao Yi You Xiang Gong Si, No. 167, 

Qianhenglu Jing'an qu, FUZHOUSHI FUJIANSHENG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Time recording apparatus; stamping mail 

(apparatus to check -); check registers; ticket dispensers; 
petrol pumps for service stations; voting machines; 
facsimile machines; scales; measures; aerials; audio and 
video apparatus; cameras (photography); hygrometers; 
microscopes; cables, electric; semi-conductor devices; 
connectors (electricity); remote control apparatus; optical 
fibers (fibres) (light conducting filaments); elevator 
operating apparatus; electrolysers; extinguishers; electric 
welding apparatus; radiological apparatus for industrial 
purposes; teeth protectors; accumulators, electric; films, 
exposed; flat irons, electric; computers; signal lanterns; 
alarms; eyeglasses. 
10 Medical apparatus and instruments; dental 
apparatus; physiotherapy apparatus; respirators for 
medical use; feeding bottles; condoms; artificial limbs; 
orthopaedic articles; suture materials; gloves for 
massage. 
32 Beer; non-alcoholic beverages; mineral water 
(beverages); vegetable juices (beverages); aerated 
water; non-alcoholic fruit extracts; cola (beverages); milk 
of almonds (beverage); fruit nectars (non-alcoholic). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844301 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200503022 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.05 CH 529395 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOP OF EUROPE 

(730) Innehaver: 
 Jungfraubahn AG, Harderstrasse 14, 3800, 

INTERLAKEN, CH 
(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, all the above products 
are of European origin. 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or plated therewith included in 
this class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, all the above products are of 
European origin. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included in this class; printed matter (except for 
publishing products); bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and 
office articles (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (included in this class); printers' type; printing 
blocks, all the above products are of European origin; 
publishing products. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery, all the above products are of European origin. 
24 Textiles and textile goods not included in this 
class; bed and table covers, all the above products are of 
European origin. 
25 Clothing, footwear, headgear; all the above 
products are of European origin. 
28 Games, toys; gymnastics and sports articles 
included in this class; Christmas tree decorations; playing 
cards, all the above products are of European origin. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel organisation. 
41 Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844350 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200503032 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEAT BEADS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEAT BEADS 

(730) Innehaver: 
 Australian Char Pty Ltd, Building 2, 1 Healey Road, 

Vic3175, DANDENONG SOUTH, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Solid fuels for use in barbecues. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844508 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200503072 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIVOLENA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIVOLENA 

(730) Innehaver: 
 Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078, AACHEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844509 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200503073 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 B2 

(730) Innehaver: 
 Shanghai Meilin Tin Food Factory, No. 224, Jungong 

Road, YANGPU DISTRICT, SHANGHAI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Canned fruits; canned peas; canned 
mushrooms; canned meat; canned vegetables; canned 
aquatic products, namely canned fish; canned quail eggs.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844510 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200503074 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIEN 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 MING SHI. 

(730) Innehaver: 
 Mingshi Piping Systems Co Ltd, The No. 31 Mingshi 

Road, Meichi Town, 311800, ZHUJI CITY, ZHEJIANG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Elbows of metal for pipes; junctions of metal for 

pipes; valves of metal [other than parts of machines]; 
pipework of metal; water-pipe valves of metal; manifolds 
of metal for pipelines; water-pipes of metal; pipes of 
metal; gutter pipes of metal; penstock pipes [of metal]. 
11 Water-pipes for sanitary installations; hydrants; 
faucets for pipes; taps [faucets]; regulating accessories 
for water or gas apparatus and pipes; regulating and 
safety accessories for water apparatus; pipes [parts of 
sanitary installations]; pipe parts for hot-water heater 
settings (including pipe steam valve, pipe water valve, 
pipe mouth, three-directional pipe joint, four-directional 
pipe joint, pipe joint, pipe hoop, pipe supplement for 
water heating equipment). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844516 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200503075 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.28 US 78/475.229 
(540) Gjengivelse av merket: 

LTM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LTM 

(730) Innehaver: 
 Linear Technology Corp, 1630 McCarthy Blvd., CA95035, 

MILPITAS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Integrated circuits. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844528 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200503077 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.19 AT AM 4929/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOJO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOJO 

(730) Innehaver: 
 Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921, 

KENNELBACH, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Skis, snowboards, covers for the aforesaid 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844533 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200503078 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA 

(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: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844544 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200503079 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.28 DE 304 55 595.9/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

RINESCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RINESCO 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844551 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200503080 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIVOLYNE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIVOLYNE 

(730) Innehaver: 
 Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078, AACHEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844556 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200503082 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.16 GB 2380485 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZADARTREL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZADARTREL 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham Plc, 980 Great West Road, 

TW89GS, BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844557 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200503083 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.13 GB 2375723 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIRCYMO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CIRCYMO 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN, GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844558 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200503084 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.13 GB 2375718 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUIESQA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUIESQA 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN, GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844559 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200503085 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.16 GB 2380484 
(540) Gjengivelse av merket: 

VADARTREL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VADARTREL 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham Plc, 980 Great West Road, 

TW89GS, BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844591 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200503087 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 DE 304 44 594.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

LANCASTER ULTIMATE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LANCASTER ULTIMATE 

(730) Innehaver: 
 Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park, 

Rheinstrasse 4 E, 55116, MAINZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844634 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200503332 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.08 IT PD2004C000916 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 V VAXINATION DAY: a stylized V with a small dot in the 

hollow of the V, then the words forming part of a circle. 
(730) Innehaver: 

 Aventis Pasteur MSD SpA, Via degli Aldobrandeschi, 15, 
00100, ROMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844669 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200503336 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Glaucovit 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Glaucovit 

(730) Innehaver: 
 Dr Gerhard Mann Chemisch-pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581, BERLIN, 
DE 

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

dietetic substances adapted for medical use; vitamin 
preparations and mineral food supplements for medical 
and non-medical purposes and as far as included in this 
class. 
29 Nutritional additives based on vegetables, 
fruits, proteins, fats and/or fatty acids with added 
vitamins, minerals and trace elements, either separately 
or in combination and as far as included in this class. 
30 Nutritional additives based on cereals, 
carbohydrates and/or of plant origin with added vitamins, 
minerals and trace elements, either separately or in 
combination and as far as included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.02.06 - 06/06

 

67 
 

(111) Int.reg.nr: 0844671 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200503337 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.11 DE 303 58 605.2/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCHOBER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCHOBER 

(730) Innehaver: 
 Schober Holding AG, Max-Eyth-Strasse 6-10, 71254, 

DITZINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Address lists and address directories recorded 
on data carriers, namely magnetic tapes, floppy discs and 
compact discs; software. 
16 Address directories and address lists in printed 
form. 
35 Advertising and arranging advertisements, 
particularly planning and execution of data-based direct 
marketing or advertising, addressing, enveloping and 
posting of advertising material and postal delivery of 
advertising material; direct mail advertising; compiling 
and administration of non-electronic data and addresses, 
address directories and address lists; placing of 
addresses; providing statistical information, marketing, 
marketing research, market analyses. 
38 Telecommunications, particularly online-
services, providing Internet access. 
42 Creating, implementing, maintenance and 
renting or leasing of programs for data processing; 
operation of an address data base on the Internet; 
creating, maintenance and renting or leasing of address 
data bases by remote data transmission; data and 
address administration on servers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844713 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200503346 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.11 EM 4237351 
(540) Gjengivelse av merket: 

INVERSO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INVERSO 

(730) Innehaver: 
 Ursa Salgotarjan Glass Wool Co Ltd, 31 PF. 27, 

Salgotarjan, 3104, BUDAPEST, HU 
(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; 
non-metallic flexible pipes. 
19 Non-metallic building materials; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, tar and bitumen; non-
metallic transportable constructions; non-metallic 
monuments. 
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844722 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200503347 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 QX QUEER XTRA 

(730) Innehaver: 
 QX Förlag AB, Box 17218, 10462, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter. 

35 Advertising. 
41 Party arranging. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844724 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200503348 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOU BAO 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 HOU BAO. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The first Chinese character in the mark means "throat" 

and the second Chinese character means "treasure" but 
the trademark as a whole has no meaning. 

(730) Innehaver: 
 Guangxi Golden Throat Co Ltd (Guangxi Jinsangzi 

Youxian Zeren Gongsi), No. 28, Yuejin Road, 545001, 
LIUZHOU CITY, GUANGXI, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fruit jellies; prepared pistachio; prepared beef; 

soya bean milk. 
30 Candy; chocolate; peppermint sweets; chewing 
gum (not for medical purposes); coffee; green tea; honey; 
starch for food; puffed rice; ice cream; essences for 
foodstuffs (except etheric essences and essential oils); 
seasoning; goods in this class in dietetic form, not for 
medical purposes. 
32 Beer; mineral water (beverages); vegetable 
juices (beverages). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844765 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200503354 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QRUISER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QRUISER 

(730) Innehaver: 
 QX Förlag AB, Box 17218, 10462, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter; printed publications. 

38 Computer aided transmission of messages and 
images; communications by computer terminals; 
communications by mobile phones; providing access to 
electronic notice boards (telecommunication); electronic 
mail. 
41 Club services (entertainment or education); 
publication of electronic books and journals on-line. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844772 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200503358 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDICUR Pharmaceuticals 

(730) Innehaver: 
 Sven Hermansson, Hjalmars väg 23, 28931, KNISLINGE, 

SE 
Lars Hermansson, Batbyggarevägen 3 C, 29635, AHUS, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Food supplements (vitamins), homeopathic 

products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844916 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200503386 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.14 GB 2363309 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIRAXION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIRAXION 

(730) Innehaver: 
 Laxdale Ltd, Kings Park House, Laurelhill Business Park, 

Polwaise Road, FK79JQ, STIRLING, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use; 
pharmaceutical diagnostic reagents; reagents for use in 
treatment, prevention, controlling or monitoring of a 
disease or disorder; pharmaceutical preparations 
comprising fatty acids and their derivatives, including fatty 
acid esters; nutritional preparations for medical use; 
nutritional supplements for medical use; vitamins and 
mineral supplements, for medical use; vitamin and/or 
nutrient-enriched foodstuffs, drinks and beverages, all for 
medical use; nutritional supplements for animal 
foodstuffs, for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844917 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200503387 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Midocean 

The applied trademark is composed of the wording part 
and device. 

(730) Innehaver: 
 Chamit Long, Fu No. 6-2, No. 139 Keyuan San Street, 

JIU LONGPO DISTRICT CHONGQING CITY, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Hot air bath fittings; massage bathtub; bath 
installations; showers; toilet seats; wash-hand basins 
(parts of sanitary installations); sauna bath installations; 
urinals (sanitary fixtures); hydrants; water supply 
installations; lighting apparatus and installations; water 
heaters; air conditioning installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844920 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200503388 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

aslan sütü 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 aslan sütü 

(730) Innehaver: 
 TETA Handel Produktion AG, Liesl-Karlstadt-Strasse 1, 

81476, MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, spirits and liqueurs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844927 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200503390 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Opti-Cat 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Opti-Cat 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dietetic foodstuffs for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844932 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200503392 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

technasium 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 technasium 

(730) Innehaver: 
 Stichting Technasium, Kamerlingheplein 14, 9712TR, 

GRONINGEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Training and education. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844933 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200503393 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Greenkett 

(730) Innehaver: 
 Maderas Iglesias SA, Apartado de Correos 545, 36200, 

VIGO (PONTEVEDRA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Parquet flooring. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844934 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200503394 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(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: 
 Karlis Skrivelis, Palangas iela 5-35, 1055, RIGA, LV 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Goods of plastics, not included in other 

classes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844951 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200503396 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UMLAUF & KLEIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UMLAUF & KLEIN 

(730) Innehaver: 
 Umlauf & Klein GmbH & Co, Seesener Strasse 10-13, 

10709, BERLIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844968 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200503397 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.02 AU 1018436 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Worldwide Workers 

(730) Innehaver: 
 World Wide Workers Pty Ltd, 234 Sussex Street, 

NSW2000, SYDNEY, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Employment agency and administration of 
payroll services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844974 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200503398 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(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: 
 Dalian Penny Arts & Crafts Co Ltd, No. 167, Heishijiao 

West Village, Shahekou District, DALIAN CITY, 
LIAONING PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Hat boxes of cardboard; packing paper; boxes 

of cardboard or paper; stationery; cabinets for stationery 
(office requisites); albums; note books; printed matter; 
greeting cards; exercise books. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844980 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200503399 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.16 FR 043 280 842 
(540) Gjengivelse av merket: 

LMG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LMG 

(730) Innehaver: 
 Propyplast, BP 11, 43130, RETOURNAC, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard, plastic materials for 

packaging, namely plastic films. 
17 Products made of semi-processed plastic 
materials for making plastic labels. 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844981 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200503400 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.30 CH 526288 
(540) Gjengivelse av merket: 

V-STOXX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 V-STOXX 

(730) Innehaver: 
 Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx Ltd), Selnaustrasse 30, 

8001, ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs; data and word processing 
programs in connection with stock exchange and 
financial services; magnetic, electronic and optical data 
carriers. 
16 Printed matter, publications; newssheets; 
newspapers, magazines, books, reviews, brochures, 
catalogues; all these goods in connection with stock 
exchange and financial services. 
35 Calculation, recording, creation, composition 
and systematisation of statistics and indexes concerning 
stock exchange transactions, securities, interest rates, 
prices, exchange rates and other economic data; 
systematisation and composition of information and data 
in a computer database; services of processing of 
computer data concerning securities information via 
computer; research and information concerning 
commercial and business matters; recording of 
commercial information; commercial appraisals; statistical 
studies; consulting and information on the 
aforementioned services; input and recording of 
information and data; collection, systemisation and 
provision of information and data in connection with 
companies and the economy; compilation and 
systemisation of information in databases; database 
services, namely collection, compilation and updating of 
data; provision of information concerning computer-
assisted information processing; collection and 
systematisation of stock exchange information and data. 
36 Insurance; financial affairs; services of a stock 
exchange, services of an electronic stock exchange; 
banking, clearing house and stock exchange and/or 
financial agent services; stock market quotations; 
financial services, namely creation, development and 
issue of financial instruments (securities, options, futures, 
term contracts); banking and financial services; portfolio 
management; services concerning monetary and 
financial transactions; professional consulting for 
organisation and administration of banking and financial 
affairs; determination of and calculations concerning 
indexes for securities and forward contracts, currencies, 
interest rates and economic factors; financial consulting 
in connection with these services; provision of information 
concerning share markets, currency markets and 
exchange rates, deposits, securities and other financial 
information; provision of information on life insurance, 
financial estimates of committed capital, financial 
analyses and other financial appraisals; financial 
analyses and tax estimations; information services on 
credit facilities; leasing of computers; financial services of 
research, development, consultation and monitoring in 
connection with stock exchange indexes; definition, 
maintenance and calculation of stock exchange indexes; 
computer analysis of stock exchange information; supply 
of stock exchange information and data. 
38 Telecommunications services; reception, 
storage and transmission of information and data by 
means of electronic transmission; services of a database, 
namely transmission of data; exchange of electronic data; 
advice and information on the aforementioned services. 
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41 Education; teaching; publication of information 
on quoted securities, forward contracts and economic 
factors; publication of index figures, of texts (other than 
advertising texts) and data, including statistics and 
indexes in connection with stock exchange business, 
purchase prices, securities, interest rates, exchange 
rates, companies, markets and economic realities. 
42 Creation and updating of data processing 
programs; leasing access time to computer data bases 
and to computer networks (computer services); program 
development for data processing; creation of computer 
programs for others; technical consulting concerning the 
aforesaid services; computer services, namely research, 
development, consulting and monitoring concerning use 
of computers and creation of data processing programs 
(computing services); computer systems analysis; 
computer services for shared use of computers by more 
than one user; computer rental; placing of and leasing 
access time to computer databases and provision of 
access time to databases (computer services); electronic 
data recovery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844983 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200503401 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.03 IT MI2004C008093 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lab. PAL ZILERI 

The mark comprises a label containing the word Lab 
combined with an essentially quadrangular shape; the 
words PAL ZILERI are vertically placed above the above 
shape. 

(730) Innehaver: 
 Forall Confezioni SpA, 34, Via Fabio Filzi, 36050, 

QUINTO VICENTINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles, spectacle cases and chains, 
spectacle settings, spectacle lenses, optical apparatus 
and instruments. 
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 thereof, not 
included in other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic packaging materials (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, including footwear, except disposable 
clothing and shoes for sanitary purposes. 
35 Sales services for cosmetics and perfumery, 
spectacles, jewellery and clocks, stationery and printed 
matter, leatherware, clothing and shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0844995 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200503402 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Move One INTERNATIONAL MOVERS 

(730) Innehaver: 
 Drustvo za transport, spedicija iuslugi, uvoz-izvoz AES 

KARGO, Lucela Limited DOOEL Skopje, Ul. Ivo Lola 
Ribar br.39/1/1, 1000, SKOPJE, MK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport; packaging and storage of goods; 

travel arrangement. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845008 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200503403 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Beach Flingo 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Beach Flingo 

(730) Innehaver: 
 Olaf Hartmann, Am Bruch 5, 42857, REMSCHEID, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games; playthings; sporting articles not 

included in other classes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845029 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200503406 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.29 FR 043300407 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOIR DE LUNE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOIR DE LUNE 

(730) Innehaver: 
 SIL - Societe D'Investissement et de Licence, 16, avenue 

George V, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845034 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200503408 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TrekSta 

(730) Innehaver: 
 Sungho Industrial Co Ltd, 388-2, Samrak-dong, Sasang-

ku, PUSAN, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Backpacks; backpacks (rucksacks); packing 
bags; handbags; Boston bags; briefcases; school bags; 
suitcases; travelling trunks and purses, not of precious 
metal. 
24 Towels of textile; handkerchiefs of textile. 
25 Caps (headwear); socks; jumpers (shirt fronts); 
vests; parkas; leather belts (clothing); tee-shirts; 
cardigans; leather shoes; golf shoes; mountaineering 
boots; sun visors; mufflers; knee trousers; vinyl shoes; 
hunting shoes; sweaters; work shoes and boots; tennis 
shoes; jogging shoes; Aloha shirts; leg warmers; 
waterproof clothing; sock covers; casual shoes; polo 
shirts; sweat shirts; sweat pants; sports shirts; winter 
gloves; braces for clothing (suspenders); sock 
suspenders; uniforms for exercise; footwear for track and 
field athletics; sweat-absorbent stockings; ear muffs 
(clothing), money belts (clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845053 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200503412 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.06 US 78446390 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOCLAWS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOCLAWS 

(730) Innehaver: 
 Signal Ventures Inc, 1128 Kirk Road, AL35986-6028, 

RAINSVILLE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Land vehicle parts, namely tire traction 
enhancers for gripping snowy, sandy, muddy and slushy 
surfaces which are fastened to a tire with intersecting 
extension arms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845054 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200503413 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.26 DE 304 42 960.0/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Q5 

(730) Innehaver: 
 Audi AG, 85045, INGOLSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles and their parts (included in this class); 

apparatus for locomotion by land, air or water. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 
28 Games and playthings; model cars; gymnastic 
and sporting articles (included in this class); decorations 
for Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845055 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200503414 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.26 DE 304 42 961.9/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q7 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Q7 

(730) Innehaver: 
 Audi AG, 85045, INGOLSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles and their parts (included in this class); 

apparatus for locomotion by land, air or water. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 
28 Games and playthings; model cars; gymnastic 
and sporting articles (included in this class); decorations 
for Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845065 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200503419 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.27 AT AM 5887/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEZ 

(730) Innehaver: 
 Pez International AG, Eduard-Haas-Strasse 25, 4050, 

TRAUN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fruit yoghurt, yoghurt drinks with fruit taste, 
whey with fruit taste, milk with fruit taste. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845303 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200503550 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUMETROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUMETROL 

(730) Innehaver: 
 Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 20, 10553, 

BERLIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for use in electroplating. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845319 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200503555 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.27 US 78475148 
(540) Gjengivelse av merket: 

NICHELNG OFFSHORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NICHELNG OFFSHORE 

(730) Innehaver: 
 ABB Lummus Global Inc, P.O Box 9308, CT0690-49308, 

STAMFORD, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Engineering services related to the production 
and liquefaction of hydrocarbons. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845320 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200503556 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.27 US 78475150 
(540) Gjengivelse av merket: 

NICHELNG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NICHELNG 

(730) Innehaver: 
 ABB Lummus Global Inc, P.O Box 9308, CT0690-49308, 

STAMFORD, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Engineering services related to the production 
and liquefaction of hydrocarbons. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845349 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200503559 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 BX 1064253 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARZANÒ & ZANARDO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARZANÒ & ZANARDO 

(730) Innehaver: 
 Bizeta IP SrL, Via Piemonte, 26, 00187, ROMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Consulting services in the finance and credit 

sector. 
41 Organisation and management of courses, 
seminars and conferences; drafting of texts other than 
publicity texts, publishing books, magazines, 
reproductions in general, as well as the production of 
audio and video cassettes, the above publications are 
periodical or not. 
42 Legal counselling services; technical and legal 
consulting services in the field of intellectual property; 
design and development of Internet sites; consulting in 
information technology. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845417 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200503571 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.04 CH 530848 
(540) Gjengivelse av merket: 

pirios 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 pirios 

(730) Innehaver: 
 Feller AG, Bergstrasse 70, 8810, HORGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrical and electronic switching apparatus 

for light, ventilation and air-conditioning; electrical and 
electronic apparatus for adjusting light; motion detectors, 
presence detectors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845421 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200503572 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.07 AT AM 4654/2004 
(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: 
 Multikraft Holding GmbH, Ziegeleistraße 33, 4631, 

KRENGLBACH, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845433 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200503575 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLACKSTONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACKSTONE 

(730) Innehaver: 
 Pacific Wine Partners LLC, 800 South Alta Street, 

CA93926, GONZALES, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845466 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200503577 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 CH 528945 
(540) Gjengivelse av merket: 

ART ALLIANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ART ALLIANCE 

(730) Innehaver: 
 Art Alliance Holding AG, Innere Güterstrasse 4, 6304, 

ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transport; packaging and storage of goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845471 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200503579 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.25 FR 04 3 299 763 
(540) Gjengivelse av merket: 

CITROËN SPORTLOUNGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CITROËN SPORTLOUNGE 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12 rue 

Fructidor, 75835, PARIS CEDEX 17, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air 
or water; automobile vehicles, cycles, motorcycles, their 
components, namely engines, gearboxes, bodyworks, 
chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hub caps, 
seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, 
head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, 
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion 
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer couplings, 
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, windows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845481 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200503580 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 hollington 

(730) Innehaver: 
 Patric Hollington, 31, quai de la Pie, 94100, SAINT 

MAUR DES FOSSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, including boots, shoes and slippers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845484 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200503581 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.16 IT BO2004C001136 
(540) Gjengivelse av merket: 

MENARINIBUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MENARINIBUS 

(730) Innehaver: 
 Bredamenarinibus SpA, Via San Donato, 190, 40127, 

BOLOGNA (BO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; pipes and 
tubes made of metal; metal goods not included in other 
classes. 
11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating. 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land. 
17 Plastics in semi-worked form for use in 
manufacture; flexible pipes not of metal. 
21 Unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware. 
37 Vehicle repair and maintenance services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845494 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200503582 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.28 BX 1057878 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINNOFIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WINNOFIL 

(730) Innehaver: 
 Solvay SA, 33, rue du Prince Albert, 1050, BRUSSEL, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Industrial chemicals; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; adhesives used in industry. 
2 Paints, varnishes, lacquers; printing inks. 
17 Plastics in extruded form for use in 
manufacture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845495 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200503583 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.11 IT MI2004C 011251 
(540) Gjengivelse av merket: 

INNAMORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INNAMORE 

(730) Innehaver: 
 Arkady Markov, Oktiabriskya Obl, LUBERTSY, RU 

(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. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845515 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200503588 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREENSPORT 

(730) Innehaver: 
 Lin Hongwei, RM502, Unit 3 Zhuang 14, Zhong Jiang 

Urban Garden, HANGZHOU, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Balls for games; marbles for games; playing 
balls; rackets; nets for sports. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845519 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200503590 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.08 US 78480436 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGPIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGPIE 

(730) Innehaver: 
 T D Williamson Inc, 5727 S Lewis Avenue Suite 300, 

OK74105, TULSA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Pipeline inspection services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845536 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200503595 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WinterContact 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WinterContact 

(730) Innehaver: 
 Continental AG, Postfach 169, 30001, HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Pneumatic tires for vehicles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845554 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200503598 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.20 BX 1060749 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Oxi action 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ, 

HOOFDDORP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use and dishwashing; laundry preparations for 
dry cleaning; polishing preparations for kitchenware and 
glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; carpet cleaning preparations; soaps; 
decalcifying and descaling preparations and means for 
domestic use; fabric softeners, laundry additives; stain 
removing preparations; all aforementioned goods with or 
without a disinfectant component. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845576 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503605 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 salvador sapena 

(730) Innehaver: 
 Salvador Sapena SL, Calle Paraguay, 6, 03600, ELDA 

(ALICANTE), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather, goods made of 
these materials not included in other classes; animal 
skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845578 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503606 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.19 IT MI2004C011525 
(540) Gjengivelse av merket: 

MADEGLUCYL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MADEGLUCYL 

(730) Innehaver: 
 Indena SpA, Viale Ortles, 12, 20139, MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Botanical extracts for use in the preparation of 

pharmaceutical products, cosmetic products and 
foodstuffs. 
3 Botanical extracts for the preparation of 
cosmetics such as face creams, gels, ointments, pre-sun 
bath products, after sun bath products, lipsticks. 
5 Medicinal plant extracts for pharmaceutical and 
medical use, in particular for the treatment of metabolic 
diseases, such as diabetes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845588 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200503823 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.14 BX 1057174 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEGLOBAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEGLOBAL 

(730) Innehaver: 
 MEGlobal BV, Herbert H. Dowweg 5, 4542NM, HOEK, 

NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in the manufacture of goods; 
organic chemicals as far as not included in other classes; 
chemicals for use in the manufacture of anti-freeze and 
de-icing compositions, polyester fibers, polyester films 
and polyester packaging materials; glycols and glycol 
ethers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845592 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200503824 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEDALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEDALE 

(730) Innehaver: 
 Giat Industries, 13, route de la Minière, 78034, 

VERSAILLES CÉDEX, FR 
MBDA France, 37, boulevard de Montmorency, 75016, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric, electronic or magnetic mine clearance 

apparatus; apparatus for mine clearance by means of 
directed energy such as microwave, laser or magnetic 
radiation; mine, munition or explosive detection 
apparatus. 
13 Firearms, ammunition and projectiles; 
explosives; pyrotechnic devices for mine clearance or for 
munition destruction. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845604 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503827 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 IT MI2004C 10321 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DG 

(730) Innehaver: 
 Gado SarL, 5, Rue Guillaume Kroll, 1882, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles; sunglasses; spectacle frames; 
spectacle glasses; spectacle cases; optical apparatus 
and instruments. 
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. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845605 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503828 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 IT MI2004C 10325 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DG 

(730) Innehaver: 
 Gado SarL, 5, Rue Guillaume Kroll, 1882, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles; sunglasses; spectacle frames; 
spectacle glasses; spectacle cases; optical apparatus 
and instruments. 
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. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845606 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503829 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 IT MI2004C 10324 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DG 

(730) Innehaver: 
 Gado SarL, 5, Rue Guillaume Kroll, 1882, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles; sunglasses; spectacle frames; 
spectacle glasses; spectacle cases; optical apparatus 
and instruments. 
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. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845607 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503830 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 IT MI2004C 10326 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DG 

(730) Innehaver: 
 Gado SarL, 5, Rue Guillaume Kroll, 1882, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles; sunglasses; spectacle frames; 
spectacle glasses; spectacle cases; optical apparatus 
and instruments. 
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. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845608 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503831 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 IT MI2004C 10323 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DG 

(730) Innehaver: 
 Gado SarL, 5, Rue Guillaume Kroll, 1882, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles; sunglasses; spectacle frames; 
spectacle glasses; spectacle cases; optical apparatus 
and instruments. 
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. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845615 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503833 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 IT MI2004C 10328 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DG 

(730) Innehaver: 
 Gado SarL, 5, Rue Guillaume Kroll, 1882, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles; sunglasses; spectacle frames; 
spectacle glasses; spectacle cases; optical apparatus 
and instruments. 
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. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845850 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200503890 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.12 GB 2363103 
(540) Gjengivelse av merket: 

iGen3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 iGen3 

(730) Innehaver: 
 Xerox Ltd, Bridge House, Oxford Road, UB81HS, 

UXBRIDGE, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unexposed photographic films; chemicals used 
in industry, science, photography, agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; fire extinguishing preparations; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives for 
use in industry; chemical products for use in industry; 
chemicals in liquid and powder form for use in 
xerography and in printers, in plotters, in copiers and in 
facsimile machines; solvents and hydrocarbons; 
developers consisting of a mixture of electroscopic 
powder and granular material used for producing powder 
images in making electro-photographic copies; chemical 
compositions comprising electroscopic powder for use in 
conjunction with granular material to produce developer 
powders for use in making electro-photographic and 
xerographic copies; photosensitive plates for use with 
electro-photographic copying machines and printers; 
developers consisting of a mixture of electroscopic 
powder and granular material used for making electro-
photographic and xerographic images; photosensitive 
elements for electro-photographic machines, for 
xerographic machines and for printers. 
2 Toners for photocopiers, for photocopying 
purposes and for printing; toner cartridges (filled). 
9 Electrical and electronic apparatus, instruments 
and equipment all for office use (included in this class), 
but not including any such apparatus, instruments and 
equipment for connecting to or browsing the Internet; 
computer software for use in programming facsimile 
machines; software for optical character recognition; disc 
memories, magnetic wires, discs and tapes; pre-recorded 
material for use with computers; discs, cards, tapes, tape 
cassettes for use with computers; memories for use with 
computers; semi-conductor memories; semi-conductors 
memory units; electromagnetic devices containing or 
carrying data or information; reading aids for the visually 
impaired; CD-roms; DVDs (digital versatile discs); 
multimedia publications; electronic publications; keyboard 
and print out apparatus for use with computers; input 
devices for computers; mouses; joysticks; trackballs; light 
pens; visual display apparatus; copiers; digital colour 
copiers; photocopying apparatus; scanners; plotters; 
printers; colour printers, reprographic apparatus; electro-
photographic exposure apparatus, electro-photographic 
copying machines, photographic cameras; apparatus for 
fusing powder images on to paper in connection with 
electro-photographic copying machines; optical, 
measuring, signalling and control apparatus and 
instruments; facsimile transmitting and receiving 
apparatus; multifunctional devices which incorporate 
copier and facsimile functions in the standalone mode; 
multifunctional devices which incorporate copier, 
facsimile, scanner and/or printer functions when attached 
to a computer; computer-controlled sheet feeding 
apparatus; calculating devices; counting devices; word 
processors; optical character readers; optical character 
recognition apparatus; optical storage and retrieval 
media; optically readable storage and retrieval media; 
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compact discs; xerographic apparatus and instruments; 
data processors; reprographic apparatus; parts, fittings 
and accessories for all the aforesaid goods. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials; copier paper; printer paper; printed matter; 
books; magazines; newsletters; newspapers; periodicals; 
journals; catalogues; manuals; maps; pamphlets; leaflets; 
posters; labels; book covers; book marks; photographs; 
drawings; paintings; prints; pictures; calendars; 
decalcomanias; stationery; binding materials for books 
and papers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; drawing and 
painting materials, apparatus and instruments; writing 
instruments; typewriters; office requisites; instructional 
and teaching materials; plastics materials for packaging; 
printer's type; printing blocks; addressing machines; 
plates for addressing machines; cheque-marking 
machines for preventing fraud; duplicators; franking 
machines; printing sets; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845877 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200503898 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.28 EM 3424439 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOMASELLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOMASELLA 

(730) Innehaver: 
 Tomasella Industria Mobili SA SDI Tomacella Luigi & C, 

Via Ungaresca, 16, 33070, BRUGNERA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845879 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200503899 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.09 EM 3752326 
(540) Gjengivelse av merket: 

Home Motion by Somfy 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Home Motion by Somfy 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric and electronic apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transformation, 
accumulation, regulation or control of electric current; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; apparatus for personal recognition 
particularly for visual and voice recognition; electric or 
electronic time-delay apparatus and instruments, meters, 
recorders; electric or electronic apparatus for measuring, 
signaling, receiving or transmitting data; electronic or 
electrical components; electric or electronic circuits; 
intercommunication apparatus; computer programs; 
communication software; electrical apparatus and/or 
software for network analysis; electric apparatus and/or 
software for testing; plugs; switches; electronic locks; 
motorised electric apparatus; all these products intended 
for control, remote control, regulation, monitoring or 
programming of electric or electronic apparatus for 
lighting, security, alarm, heating, steam production, 
cooking, refrigerating, drying, ventilation, air conditioning, 
water supply, access control, opening and closing of 
doors, garage doors, gates, windows, shutters, blinds, 
grilles, for operating locks, door handles, window 
handles, curtains, curtain rods, projection screens, for 
displacement of partitions, all applied to individual or 
collective dwellings, and to buildings for public or private 
use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0845889 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200503900 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Narcissus BRAND+ Chinese characters + Device 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 SHUI XIAN HUA PAI. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The Chinese characters mean "NARCISSUS 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: 
 2006.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845935 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200503910 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.09 DE 304 63 727.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIVEA WHITE & SMOOTH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA WHITE & SMOOTH 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, decorative cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 06/06, 2006.02.06 
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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.: 0303219B 
(210) Søknadsnr.: 200412532 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.12.30 

(540) Gjengivelse av merket 

DAMIRA 
(730) Innehaver: 

 Hero, 5600 LENZBURG 1, CH 
 Innsiger: 
 Abbott Laboratories , 100 Abbott Park Road, IL60064-

6050 ABBOTT PARK, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 
(111) Reg.nr.: 198906 
(210) Søknadsnr.: 199902924 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
1999.09.13 

(540) Gjengivelse av merket 

ZOC 
(730) Innehaver: 

 AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Roc International SarL , Luxembourg, LU 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er avvist av 2. avdeling. Registreringen 

opprettholdes. 
  

 
(111) Reg.nr.: 198906 
(210) Søknadsnr.: 199902924 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
1999.09.13 

(540) Gjengivelse av merket 

ZOC 
(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: 
 Innsigelsen er avvist av 2. avdeling. Registreringen 

opprettholdes. 
  

 

(210) Søknadsnr.: 19931463 
(450) Kunngjort dato: 1994.05.24 
(540) Gjengivelse av merket 

  

 
  

(730) Innehaver: 
 Euro Sko Norge AL 

1500 Moss 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 ASCO GROUP LIMITED 

New Hyde Park, NY 
US 

 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 
(210) Søknadsnr.: 19931463 
(450) Kunngjort dato: 1994.05.24 
(540) Gjengivelse av merket 

  

 
  

(730) Innehaver: 
 Euro Sko Norge AL 

1500 Moss 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Roots Canada Ltd, Toronto, Ontario, CA 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er avvist av 2. avdeling. Merket skal 

registreres. 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0696985 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200411904  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Zentiva as 
U Kabelovny 130 
10237 PRAHA 10 - DOLNÍ MECHOLUPY 
CZ 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Anti-allergic and antihistaminic 
pharmaceutical preparations 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0764771 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200112163  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Generale Biscuit-Glico France SA 
3, rue Saarinen, Bâtiment Saarinen 
94150 RUNGIS 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; 
dried, preserved and/or cooked fruit and vegetables; 
compotes, jams, fruit sauces, jellies; soups; tinned food 
consisting mainly of meat, fish, ham, poultry and/or 
game; prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen 
dishes, consisting mainly of meat, fish, ham, poultry 
and/or game; savoury or sweet snack goods made with 
fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or plain; 
crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared 
hazelnuts and walnuts, peanuts, cashew nuts; cocktail 
snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, 
flavoured jellified milks and whipped milk products; 
dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking 
yoghurts, mousses, cream, cream puddings, crème 
fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened 
cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese 
and cheese in brine, soft white cheese, fresh cheese 
sold in paste or liquid form, flavoured or plain; 
beverages mainly consisting of milk or dairy products, 
milk beverages with high milk content, milk beverages 
containing fruit; plain or flavoured fermented dairy 
products; edible oils, olive oil, edible fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based 
drinks, cocoa-based drinks, chocolate-based drinks, 
sugar, rice, puffed rice, tapioca; flour, tarts and pies 
(sweet or savoury), pizzas, plain, flavoured and/or filled 
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared 
meals consisting mainly of pasta; prepared dishes 
consisting mainly of cake pastry; bread, rusks, biscuits 
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all 
these goods being plain and/or topped and/or filled 
and/or flavoured; savoury or sweet snack foods 
containing dough used for bakery, biscuits or pastries; 
confectionery products, edible ices, ices made mainly of 
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen 
yoghurts (edible ices), frozen flavoured water, honey. 
32 Beers; still or sparkling water (mineral or 
other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based 
beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets 
(drinks); preparations for making beverages, syrups for 
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; 
non-alcoholic beverages containing lactic ferments. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0779614 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200205371  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

FAM NV 
Neerveld 2 
B-2550 Kontich 
BE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
7 Machines and machine tools; cutters and 
spare parts thereof; engines (other than for land 
vehicles); couplings and transmission components 
(excluding those for land vehicles); egg incubators. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0784408 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200207929  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

R82 A/S 
Parallelvej 6 
8751 GEDVED 
DK 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
10 Medical apparatus and instruments and 
orthopedic articles, technical aids for handicapped 
persons, aids specially adapted for handicapped 
persons for washing and bathing and stools, such as 
raised toilet seats, chairs, stools and seats and parts 
fittings for these goods (not included in other classes); 
not including mobile and transportable lifters. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0828375 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200407828  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Izumi Products Co 
3039 Ooaza-Sasaga, Matsumoto 
NAGANO 
JP 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
8 Electric shavers and parts thereof. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0830705 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200408988  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

GekaKonus GmbH 
Junkersring 28 
76344 EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN 
DE 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS 
Postboks 2003 Vika 
0125 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
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: 06/060, 2006.02.06 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0842280 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200502025  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Miguel Torres SA 
Miquel Torres i Carbó, 6 
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA 
ES 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
33 Wines. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0846422 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200504179  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Baxter Healthcare Ltd 
Caxton Way 
IP243SE THETFORD, NORFOLK 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
10 Medical and surgical equipment and 
apparatus; vial containers; vial adapters compatible with 
a container for admixture of drug and solution; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0851736 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200506628  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Biofocus Plc 
Chesterford Research Park, Chesterford Park 
CB101XL SAFFRON WALDEN, ESSEX 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Chemicals used in industry and science; 
collections of chemicals which share a common 
structure. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0857403 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200508787  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Franz Schneider GmbH & Co KG 
Siemensstrasse 13-19 
96465 NEUSTADT 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
28 Children's toys, namely watertubs, tubs for 
liquid manure, tank cars with water pumps. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 06/060, 2006.02.06 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer. 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 229031 
(151) Reg.dato: 2005.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.01 

(210) Søknadsnr: 200400924 
(220) Inndato: 2004.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; 
preparater til utryddelse av skadedyr, insekter og 
utøy; preparater for utryddelse av sopp og mugg, 
vekstbekjempelsesmidler; vitamin- og 
multimineralpreparater; hudkremer for medisinsk 
bruk. 

  
 
 



 slettelser 2006.02.06 - 06/06

 

90 
 

Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
(111) Reg.nr.: 169850 
(151) Reg.Dato.: 1995.10.12 
  
 
(111) Reg.nr.: 170803 
(151) Reg.Dato.: 1996.01.25 
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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.: 109787 
(730) Tidligere innehaver: 
 Back Europ Deutschland GmbH & Co KG, Overath, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Back Europ International SarL, Zone Atlantheix, Impasse 

Surcouf, 56450 THEIX, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 132146 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pietro Radici Tappetficio Nazionale SPA, 19, via Cav. P. 

Radici, 24020 CAZZANO S. ANDREA, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Radici Pietro Industries & Brands SpA, Via Cav. P. Radici 

19, 24020 CAZZANO S. ANDREA, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 138499 
(730) Tidligere innehaver: 
 Maserati Partecipazioni SpA, via C Menotti 322, I-41100 

Modena, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Maserati SpA, Via Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 140761, 151152, 151154, 158038 
(730) Tidligere innehaver: 
 McPherson's LTD, Melbourne, VIC, AU 

McPherson's Ltd, 5 Dunlop Road, VIC3170 MULGRAVE, 
AU 

(740) Ny Innehaver: 
 Richardson Sheffield Ltd, Lion Works, 60 Russell Street, 

S38RW SHEFFIELD, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 145626 
(730) Tidligere innehaver: 
 Growseed AG, Vaduz, LI 
(740) Ny Innehaver: 
 WM Wrigley Jr. Co, 410 North Michigan Avenue, IL60611 

CHICAGO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 151410 
(730) Tidligere innehaver: 
 Uniglobe Travel INC, Vancouver, BC, CA 
(740) Ny Innehaver: 
 Uniglobe Travel International Limited Partnership, 1199 

West Pender Street, Suite 900, BCV6E2R1 
VANCOUVER, CA 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 153054 
(730) Tidligere innehaver: 
 Church and Dwight Co Inc, 469 North Harrison Street, 

NJ08540 PRINCETON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Church & Dwight Virginia Co Inc, 1851 Touchstone Road, 

VA23834 COLONIAL HEIGHTS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 163252 
(730) Tidligere innehaver: 
 Perseverance Mills LTD, Padiham, Lancashire, England, 

GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Mitsui & Co Ltd, 2-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku 

TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170670, 224043 
(730) Tidligere innehaver: 
 PCBU Services Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 1269, 

DE19801 WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Great Lakes Chemical Corp, 9025 North River Road, 

Suite 400, IN46240 INDIANIAPOLIS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171642 
(730) Tidligere innehaver: 
 Scott Paper CO, Delaware County, PA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, 

WI54956 NEENAH, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171659 
(730) Tidligere innehaver: 
 Echosphere Corporation, a.k.a. Echosphere International, 

90 Inverness Circle East, Englewood, CO, US 
(740) Ny Innehaver: 
 EchoStar International Corp, 9601 S.Meridian Boulevard, 

CO80112 ENGLEWOOD, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171721 
(730) Tidligere innehaver: 
 CHEVAL QUANCARD, Société anonyme, La Grave 

d'Ambares, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Cheval Quancard SA, La Mouline, 4, rue du Carbouney, 

33560 CARBON BLANC, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 



 overdragelser 2006.02.06 - 06/06

 

92 
 

(111) Reg.nr.: 173220 
(730) Tidligere innehaver: 
 Albemarle Corporation, Baton Rouge, LA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Albemarle Corp, 451 Florida Street, LA70801 BATON 

ROUGE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 175291 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lingtech A/S, København V, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Lingtech A/S, Nansensgade 19, 8, 1366 KØBENHAVN K, 

DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 184556 
(730) Tidligere innehaver: 
 Smith & Nephew SA, Le Mans, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Smith & Nephew SAS, 25, boulevard Alexandre Oyon, 

72019 LEM ANS CEDEX 2, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 186625 
(730) Tidligere innehaver: 
 Millet SA, Seynod, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Millet, 21 rue du Pré Faucon, 74940 ANNECY-LE-VIEUX, 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 195567 
(730) Tidligere innehaver: 
 KM Europa Metal AG, Postfach 3320, D-49023 

Osnabrück, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 KME Brass GmbH, Klosterstrasse 29, 49074 

OSNABRÜCK, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 21198, 172314 
(730) Tidligere innehaver: 
 Miele & CIE GmbH & CO GÜTERSLOH, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Miele & Cie KG, Carl-Miele-Strasse 29, 33332 

GÜTERSLOH, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 212490 
(730) Tidligere innehaver: 
 Chaordia AB, S-112 21 Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 United Spaces Network Offices AB, Södermälarstrand 

29, 11825 STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 67704 
(730) Tidligere innehaver: 
 Osby Parca AB, Osby, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Enertech AB, Box 309, 34126 LJUNGBY, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 67706 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kureha Kagaku Kogyo KK, 9-11 Horidome-cho 1-chome, 

Nihonbashi, Chuo-ku, 103 TOKYO, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Kureha Corp, 3-3-2, Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku 

TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 97008, 107561 
(730) Tidligere innehaver: 
 Indian Rayon and Industries Ltd, Aditya Birla Centre, 4th 

Floor, A.Wing, s.k.Ahire Marg., Off Dr.Annie Besant 
Road, 400025 WORLI, MUMBAI, IN 

(740) Ny Innehaver: 
 Aditya Birla Nuvo Ltd, Indian Rayon Compound, 362266 

VERAVAL, GUJARAT, IN 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 
 
(210) Søknadsr: 19974122, 200111385 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
0671675, 0763500 

(730) Innehaver : Calzeus - Calcado E Acessórios de 
Moda SA 
Campos 
4610-410 Lagares FLG 
PT 
Utilitas - Sistemas e Serviços 
Informáticos - Sociedad Unipessoal 
LDA 
Campos, Lagares 
4610 FELGUEIRAS 
PT 

(791) Lisenstager: Ripe Productions Ltd 
26 Grosvenor Street 
WIK4QW MAYFAIR, LONDON 
GB 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Exclusive 
 Lisens inngått: 2003/08/26  
   
 
 
(210) Søknadsr: 19865131 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
133112 

(730) Innehaver : M. & B. Marchi e Brevetti SrL, 
Fabriano, IT 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: Merloni Termosanitari SpA 
45, Viale Aristide Merloni 
60044 FABRIANO 
IT 

 Lisenstagers 
fullmektig: 

Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Exclusive 
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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: 

Fujirebio KK, also trading as Fujirebio Inc, Tokyo, JP 
(730) Nytt navn: 

Fujirebio KK (also trading as Fujirebio Inc), 62-5, 
Nihonbashi-hamacho 2-chome, Chuo-ku TOKYO, JP 

  
 
(730) Tidligere navn: 

J & P Holdings ApS, Hornmarks Allé 20, 8240 
RISSKOV, DK 

(730) Nytt navn: 
J & P Holding ApS, Ellekrogen 4, 8500 GRENÅ, DK 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 124180 
(210) Søknadsnr.: 19851456 
(730) Innehaver: Escada AG, Margaretha-Ley-Ring 1, 

85609 ASCHHEIM, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 158038 
(210) Søknadsnr.: 19884646, 19903776, 19903966, 

19916327 
(730) Innehaver: Richardson Sheffield Ltd, Lion 

Works, 60 Russell Street, S38RW 
SHEFFIELD, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 168874 
(210) Søknadsnr.: 19943793 
(730) Innehaver: SOMMER, Société anonyme, 

Nanterre, FR 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 171238 
(210) Søknadsnr.: 19940694, 19946860 
(730) Innehaver: Synoptik Holding A/S, Egegårdsvej 

66, 2610 RØDOVRE, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 170596 
(210) Søknadsnr.: 19945348 
(730) Innehaver: Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 171216 
(210) Søknadsnr.: 19946457 
(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3-

chome, Ohta-ku TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 171275 
(210) Søknadsnr.: 19934652 
(730) Innehaver: Cray Valley SA, 12, Place de l'lris, 

92400 COURBEVOIE, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 171347 
(210) Søknadsnr.: 19946817 
(730) Innehaver: Synteen Gewebetechnik GmbH, 

Klettgau/Erzingen, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 171642 
(210) Søknadsnr.: 19950364 
(730) Innehaver: Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 

North Lake Street, WI54956 
NEENAH, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172383 
(210) Søknadsnr.: 19931482 
(730) Innehaver: Norsecraft Maskin AS, Slemmestad 

20B, 3472 Bødalen, 3472, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173220 
(210) Søknadsnr.: 19940234 
(730) Innehaver: Albemarle Corp, 451 Florida Street, 

LA70801 BATON ROUGE, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173370 
(210) Søknadsnr.: 19950610 
(730) Innehaver: Kvadrat A/S, Ebeltoft, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174369 
(210) Søknadsnr.: 19950828 
(730) Innehaver: DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 

KØBENHAVN Ø, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 48867 
(210) Søknadsnr.: 59201, 59203 
(730) Innehaver: Ecolab Inc, Ecolab Center, 370 

North Wabasha, St. Paul, MN 
55102, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 67552 
(210) Søknadsnr.: 84275 
(730) Innehaver: Univers-Textil-GmbH & CO 

MAMMENDORF, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 

(111) Reg.nr.: 68271 
(210) Søknadsnr.: 86461 
(730) Innehaver: WM Wrigley jr Co, Wrigley Building, 

410 North Michigan Avenue, 
IL60611 CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
 
120664 2015.04.18 

123146 2015.11.21 

123779 2016.01.02 

124180 2016.01.30 

124196 2016.02.06 

124284 2016.02.06 

124311 2016.02.13 

124348 2016.02.13 

124424 2016.02.20 

124508 2016.03.13 

125191 2016.05.29 

125502 2016.06.19 

126187 2016.08.21 

126896 2016.11.06 

13316 2016.02.20 

168874 2015.07.20 

168885 2015.07.27 

169538 2015.09.21 

169749 2015.10.05 

169889 2015.10.26 

169906 2015.10.19 

169963 2015.11.02 

170314 2015.12.07 

170380 2015.12.14 

170596 2016.01.04 

170616 2016.01.04 

170797 2016.01.25 

170804 2016.01.25 

170843 2016.01.25 

170874 2016.01.25 

170914 2016.02.01 

170915 2016.02.01 

170917 2016.02.01 

170960 2016.02.01 

170992 2016.02.08 

170999 2016.02.08 

171029 2016.02.08 

171059 2016.02.08 

171073 2016.02.15 

171120 2016.02.15 

171198 2016.02.22 

171216 2016.02.22 

171229 2016.02.22 

171268 2016.02.28 

171275 2016.02.28 

171315 2016.02.28 

171347 2016.02.28 

171363 2016.02.28 

171407 2016.03.07 

171421 2016.03.07 

171452 2016.03.14 

171496 2016.03.14 

171500 2016.03.14 

171565 2016.03.14 

171642 2016.03.21 

171681 2016.03.28 

171700 2016.03.28 

171721 2016.03.28 

171831 2016.04.03 

172028 2016.04.11 

172086 2016.04.11 

172090 2016.04.11 

172124 2016.04.11 

172132 2016.04.11 

172158 2016.04.11 

172243 2016.04.18 

172291 2016.04.18 

172383 2016.04.18 

172432 2016.04.18 

172518 2016.04.18 

172784 2016.05.02 

172906 2016.05.09 

173210 2016.05.23 

173321 2016.05.23 

173361 2016.05.23 

173370 2016.05.23 

173425 2016.05.23 

173426 2016.05.23 

173427 2016.05.23 

173843 2016.06.06 

173928 2016.06.06 

174103 2016.06.13 

174159 2016.06.13 

174369 2016.06.20 
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(111) Reg.nr: 
 
 

   (180) Registreringen utløper: 

174412 2016.06.20 

174951 2016.07.04 

174952 2016.07.04 

174983 2016.07.04 

175089 2016.02.28 

175231 2016.07.11 

175484 2016.07.18 

176181 2016.08.15 

176496 2016.08.29 

177116 2016.10.03 

178509 2016.12.05 

179145 2017.01.16 

179192 2017.01.16 

179351 2017.01.23 

179352 2017.01.23 

179354 2017.01.23 

1895019 2015.02.23 

23666 2016.02.15 

24225 2016.02.08 

24350 2016.07.25 

33130 2016.02.01 

33350 2016.01.29 

33381 2016.02.12 

46867 2014.12.14 

47424 2016.01.02 

47425 2016.01.02 

47699 2016.02.28 

47840 2016.02.23 

47996 2016.04.11 

48396 2016.03.16 

48759 2016.02.27 

48814 2016.02.14 

48867 2016.04.11 

49696 2016.12.18 

55086 2015.12.21 

67552 2015.12.16 

67706 2016.01.07 

67747 2016.01.07 

67966 2016.01.27 

67978 2016.01.27 

68120 2016.02.11 

68180 2016.02.24 

68271 2016.02.24 

68312 2016.02.24 

68522 2016.03.24 
     

(111) Reg.nr: 
 
 

   (180) Registreringen utløper: 

68572 2016.03.31 

68663 2016.04.14 

68734 2016.04.21 

68767 2016.04.21 

68846 2016.04.29 

95164 2015.11.20 

95726 2016.01.22 

95795 2016.01.22 

95820 2016.01.29 

95905 2016.02.05 

95935 2016.02.05 

96246 2016.04.08 

96318 2016.04.22 

96380 2016.04.29 

97100 2016.08.26 

97760 2016.12.09 
 



                                                        rettelser 2006.02.06 - 06/06

 

99 
 

Rettelser 
 
I Varemerketidende nr. 03/06 ble int.reg.nr. 
0824177 (200405478) kunngjort med feil i 
innehavers navn. Riktig innehaver er:  
Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat,  
Marqués del Riscal, 8, 28010, MADRID, ES 
 
I Varemerketidende nr. 42/05 ble reg.nr. 228642 
(200410644) kunngjort med feil merke. Se ny 
kunngjøring s. 3. 
 
I Varemerketidende nr. 03/06 ble det i 
kunngjøringen av innsigelse mot int.reg.nr. 0837797 
(200413000) oppgitt feil innsiger. Riktig innsiger er: 
AstraZeneca UK Ltd 
15 Stanhope Gate 
W1K1LN LONDON, GB 
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