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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.: 229539 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200310927 
(220) Inndato: 2003.11.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EAU DE LUXE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EAU DE LUXE 

(730) Innehaver: 
 L`Oreal SA , 14 rue Royale, 75008 PARIS, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfyme, toilettvann.  
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 230428 
(151) Reg.dato.: 2006.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.16 

(210) Søknadsnr.: 200410211 
(220) Inndato: 2004.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 4M 

(730) Innehaver: 
 4M International Development Ltd , 12th Floor, Sing Ho 

Finance Building, 166-168 Glouchester road,  HONG 
KONG, HK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Kritt, fortauskritt, malesett for kunst og 
håndverk, malesett for barn; malings- og 
gipsformingssett for barn; klebestoffer som lyser i 
mørket for bruk ved dekorering; malerkoster og - 
pensler; selvklebende etiketter og klebestifter 
(papirhandel) for dekorativ bruk. 
20 Plastdekorasjonsartikler; 
plastdekorasjonsartikler som lyser i mørket; 
gispdekorasjonsartikler; plakettdekorasjonsartikler; 
dekorasjonsartikler som lyser i mørket; 
beskyttelseskasser og nøkkelringer. 
28 Manipulerende puslespill; manipulerende 
spill; kunst- og håndverkssett; leketøysmodell 
monteringssett (unntatt lekekjøretøyer); pedagogiske 
leker; vitenskapelige hobbyaktivitetssett. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231435 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504924 
(220) Inndato: 2005.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPASS CONTROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPASS CONTROL 

(730) Innehaver: 
 AB Electrolux , Sankt Göransgatan 143, 10545 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Vaskemaskiner og tørketromler. 

9 Mikroprosessorer for valg av 
vaskeprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231436 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504926 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRUT DE POMME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRUT DE POMME 

(730) Innehaver: 
 Schweppes International Ltd , 25 Berkeley Square, 

W1X6HT LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Alkoholfrie drikker på eplebasis. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231437 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504927 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPISEARCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EPISEARCH 

(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 Bloddiagnostikkprodukter og -innretninger 

omfattende reagenser og analysatorer. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231438 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504928 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENTRY POINT NORTH 

(730) Innehaver: 
 Scandinavian Branding A/S , Ryvangs Allé 6, 2100 

KØBENHAVN Ø, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Undervisningsvirksomhet i form av 

flyvelederskole. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231439 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504929 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MORMAii 

(730) Innehaver: 
 Mormaii Ind e Comercio, Importação e Exportação de 

Artigos Esportivos Ltda , Rodovia SC 434, km.3 - 
Palhocinha, 88495-000 GAROPABA, SANTA 
CATARINA, BR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231440 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504943 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bici 

(730) Innehaver: 
 Frutas Naturales SA , Barrio de San Blas, 30570 

BENIAJAN (MURCIA), ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Friske frukter og grønnsaker. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231441 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200407083 
(220) Inndato: 2004.07.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bargo 

(730) Innehaver: 
 Fish Supply AS , Torshaugveien 42, 9006 TROMSØ, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 

samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall); lenser, poser for frakt av fisk. 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale 
til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; fiskegarn, fiskenett og poser for frakt 
av fisk. 
28 Sportsartikler; fiskeredskaper 
39 Transportvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231442 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200505027 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TANTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TANTRA 

(730) Innehaver: 
 Angostura International Ltd , c/o C. Paul W. Smith, 44 

Chipman Hill, Suite 1000, PO Box 7289, Stn. "A", 
NBE2L4S6 SAINT JOHN, CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker(unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231443 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200505028 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.26 EU 4484226 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Destination LAPLAND 

(730) Innehaver: 
 Äkäskurun Tuvat Oy , Äkäsentie 3 A, 95970 

ÄKÄSLOMPOLO, FI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Administrering, bestyrelse og utleie av fast 

eiendom; eiendoms- og ferieleilighetsbyrå i forbindelse 
med utleie og salg av fast eiendom og ferieleiligheter. 
39 Reisebyråaktiviteter; reisetjenester med 
tilleggstjenester for reisende; utleie av biler, snøscootere 
og andre kjøretøyer. 
41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 
43 Utleie av hytter; midlertidig innlosjering; 
beverting og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231444 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200308967 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OTHELLO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OTHELLO 

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

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

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

 33 Alkoholholdige drikker(untatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231445 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504100 
(220) Inndato: 2005.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DR. WOLLAN'S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DR. WOLLAN'S 

(730) Innehaver: 
 MediDerm AS , Jernbanealleen 30, 3210 SANDEFJORD, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetiske kremer 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231446 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200402148 
(220) Inndato: 2004.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 frost clothing 

(730) Innehaver: 
 Frost Clothing AS , Giskedalen 24, 4640 SØGNE, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Varer av lær og imitert lær, som lommebøker, 

kofferter, reisevesker. 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231447 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504767 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOSSEKALL Industrilink AS 

(730) Innehaver: 
 Industri Link AS , Bedriftsveien 19, 4313 SANDNES, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner; turbiner; elektriske generatorer. 
9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; elektriske kontrolltavler; 
databehandlingsutstyr. 
19 Bygningsmaterialer; prefabrikerte bygninger og 
hus. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231448 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 19975035 
(220) Inndato: 1997.06.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HALLMARK 

(730) Innehaver: 
 Carlton Home Entertainment Ltd , The Waterfront, Elstree 

RD, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BS, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Lydopptak i form av fonografplater, CD-er og 
kassettbånd, videoopptak av musikkfremførelser og 
musikkvideoer i form av CD-er og kassettbånd; kassetter 
og magnetbåndkassetter, CD-rom, DVD plater og laser 
plater, alle for bruk med, eller inneholdende, videoer i 
form av musikkfremførelser og musikkvideoer og 
lydopptak. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231449 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504768 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fjord media 

(730) Innehaver: 
 Fjord Media AS , Postboks 13 Hystad, 3209 

SANDEFJORD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske artikler slik som router veksler, 

konvertere og matriser; fiber optiske artikler; elektriske 
artikler og apparater for gjengivelse, opptak og overføring 
av lyd og bilde; databehandlingsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231450 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200505051 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORTAMOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORTAMOL 

(730) Innehaver: 
 Nordic Drugs AB , Box 30035, 20061 MALMÖ, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater; inkludert 
smertestillende preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231451 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200505122 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.01 EP 004147931 
(540) Gjengivelse av merket: 

LHD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LHD 

(730) Innehaver: 
 PF Management Holding Aps , Postboks 11, 7480 

VILDBJERG, DK 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenla-
amvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231452 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504706 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(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  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231453 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504941 
(220) Inndato: 2005.05.24 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.26 US 78/523,096 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALIMERA SCIENCES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALIMERA SCIENCES 

(730) Innehaver: 
 Alimera Sciences Inc , 6120 Winward Parkway, Suite 

290, GA30005 ALPHARETTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

42 Forskning og utvikling med farmasøytiske og 
medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231454 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504707 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERFEKT RENSERI - TROMSØ 

(730) Innehaver: 
 Bjørn Skjold Jensen, Postboks 208, 9252 TROMSØ, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Rensing av klær, vaskeri. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231455 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504950 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIVO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIVO 

(730) Innehaver: 
 Findexa AS , Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tele- og 
datakommunikasjonsvirksomhet; globale 
datanettverkstjenester. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; websøketjenester; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231456 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200302072 
(220) Inndato: 2003.03.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAX 

(730) Innehaver: 
 Permobil AB , Box 120, S-861 23 Timrå, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske batterier for rullestoler; batteriladere 
for batterier for rullestoler; elektriske apparater for kontroll 
(overvåkning), styring og manøvrering av rullestoler; 
elektroniske apparater for kontroll (overvåkning), styring 
og manøvrering av rullestoler; elektrisk rullestollås; 
fjernkontrollapparater for rullestoler; 
fjernmanøvreringsboks for rullestoler; 
hastighetskontrollapparater for rullestoler; joysticks for 
rullestoler; manøverpanel for rullestoler; deler og tilbehør 
til forannevnte produkter. 
12 Armstøtter for rullestoler; arbeidsbord for 
rullestoler; bagasjekorger for rullestoler; barnevogner; 
bremser for rullestoler; beinstøtter for rullestoler; 
bryststøtter for rullestoler; kroppsstøtter for rullestoler; 
dekk for rullestoler; eiker for rullestoler; felger for 
rullestoler; hjul for rullestoler; elektriske motorer for 
rullestoler; elektriske handbremser; stigbrett for 
rullestoler; fotstøtter for rullestoler; fotremmer; hydraulisk 
spakestyre; knestøtter for rullestoler; lårstøtter for 
rullestoler; motorer for rullestoler; nakkestøtter for 
rullestolseter; håndtak for rullestoler; ramper for 
rullestoler (deler av kjøretøyer); styreanordninger for 
handikappede til bruk i biler, herunder rattsveiver; 
rullestoler; rullestolseter; ryggstøtter for rullestoler; 
elektriske rullestoler; scootere; signalhorn; seter og 
sitteunderlag for rullestoler, samt spesialdesignede seter 
til bruk for handikappede; seteløftere for rullestoler; 
beskyttelsesbøyler for rullestoler og scootere; 
styreanordninger for rullestoler og scootere; støtdempere 
for rullestoler og scootere; støtdemperfjærer for 
rullestoler og scootere; kalesjer for rullestoler; 
seteovertrekk for rullestoler; sikkerhetsbelter for 
rullestoler; sikkerhetsseler for seter i rullestoler; vogner 
(rullestoler); vridbare førerstoler; overtrekk for rullestoler 
og scootere; samt deler og tilbehør til de ovennevnte 
produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231457 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503098 
(220) Inndato: 2005.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Hagströmer & Qviberg 

(730) Innehaver: 
 Hagströmer & Qviberg AB , Norrlandsgatan 15 D, 10371 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Forretningsevaluering, profesjonell 

bedriftsrådgivning, markedsstudier; organisering av 
messer for kommersielle formål. 
36 Finansielle tjenester; finansielle analyser, 
børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; finansiell 
forvaltning; fondsinvestering; finansinformasjon; 
kapitalinvesteringer; finansrådgivning; finansiell 
virksomhet; bedrifts- bransje- og makroøkonomiske 
analyser. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231458 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200502421 
(220) Inndato: 2005.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MethoDraine 

(730) Innehaver: 
 Ortis sprl , Hinter der Heck 46, 4750 ELSENBORN, BE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetikk. 
5 Farmasøytiske produkter; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk; næringsmiddeltilsetninger og kosttilskudd 
for medisinsk bruk; produkter inneholdende vitaminer 
og/eller mineraler. 
30 Næringsmiddeltilsetninger og kosttilskudd 
basert på planter eller planteekstrakter, ikke for 
medisinsk bruk; næringsmidler av vegetabilsk 
opprinnelse. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231459 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503112 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SARIMANOK ONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SARIMANOK ONE 

(730) Innehaver: 
 ABS-CBN Europe Ltd , 2 nd Floor, 109 Gloucester Road 

South Kensington, SW74SS LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Forhåndsbetalte telefonkort. 

38 Telekommunikasjon. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231460 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504673 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LASERWHITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LASERWHITE 

(730) Innehaver: 
 Estee Lauder Cosmetics Ltd , 161 Commander Blvd, 

ONM1S3K9 AGINCOURT, CA 
(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; dufteprodukter, nemlig parfymer og eau 
de cologne, parfymert etterbarberingsvann, parfymerte 
lotions og kremer, parfymerte deodoranter til personlig 
bruk, parfymerte barberingskremer; kosmetikk; 
hudpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231461 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503115 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENTIMENTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENTIMENTO 

(730) Innehaver: 
 Hadeland Glassverk  AS , Postboks 85, 3521 

JEVNAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Råglass eller halvfabrikata av glass; 

glassvarer, herunder drikkeglass, karafler, skåler, vaser, 
fat og beholdere; porselen; porselensserviser; keramikk; 
kandelabre, lysestaker og lysekroner; kunstgjenstander 
av porselen, terrakotta eller glass; skulpturer av porselen, 
krystallfigurer; terrakotta eller glass; kjøkkenutstyr og -
redskaper. 
40 Bearbeiding av materialer, herunder 
glassblåsing, sliping, sandblåsing, gravering ; 
keramikkarbeid. 
42 Produktutvikling; industridesign; industriell 
formgivning; grafisk formgivning; tegning; glassdesign; 
interiørarkitekter; interiørdekorering. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231462 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504994 
(220) Inndato: 2005.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EYESICLES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EYESICLES 

(730) Innehaver: 
 Mary Kay Inc , 16251 Dallas Parkway, TX75379-9045 

DALLAS, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 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; kosmetikk, nemlig øyenskygge, 
leppestift, foundation, blush, mascara, eyeliner; dufter, 
nemlig parfymer og cologne; hudpleieprodukter, nemlig 
hudkremer og hudlotion, ansiktskremer og ansiktslotion, 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231463 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504665 
(220) Inndato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

URBAN DERBY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URBAN DERBY 

(730) Innehaver: 
 Vicom International Inc , 1515 Broadway, NY10036 NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Nedlastbar trådløs programvare for spill; 

nedlastbar trådløs programvare for underholdning; 
nedlastbare bilder; computer programvare for bruk i 
forbindelse med design, utvikling og utførelse av trådløse 
spill- og underholdningsprogrammer og -applikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231464 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200501057 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYDRA-GEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYDRA-GEL 

(730) Innehaver: 
 SSL Products Ltd , 35 New Bridge Street, EC4V6BW 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Plaster; bandasjer; forbindingsstoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231465 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504666 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RADIOLAAGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RADIOLAAGEN 

(730) Innehaver: 
 AS Laagendalsposten , Postboks 480, 3605 

KONGSBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse- og reklamevirksomhet, 

salgsfremmende tjenester for andre, radio- og 
fjernsynsreklame og annonsering. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, sending av 
radio- og fjernsynsprogrammer via kringkastingsnett, 
Internett og mobilt internet. 
41 Underholdningsvirksomhet, radio- og 
fjernsynsunderholdning, produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer, organisering av 
underholdningskonkurranser, reportasjetjenester, 
nyhetsreportasjetjenester, utleie av lyd- og bildeopptak. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231466 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503133 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SuperMaker 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SuperMaker 

(730) Innehaver: 
 Tobias Bæck, Jacob Aalls gate 53B, 0364 OSLO, NO 

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

35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. Kontortjenester. 
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  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231467 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200500733 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCTIC EXPERIENCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCTIC EXPERIENCE 

(730) Innehaver: 
 Macks Ølbryggeri AS , Storgata 5-13, 9008 TROMSØ, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231468 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503134 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORFLOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORFLOS 

(730) Innehaver: 
 Norflos AS , Nye Tindlund vei 58, 1718 GREÅKER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231469 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503135 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAESTRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAESTRO 

(730) Innehaver: 
 Maestro International Inc , 2000 Purchase Street, 

Purchase, NY 10577-2509, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet; finansielle tjenester; 

bank og kreditttjenester; betalingskort, debetkort, 
kredittkort og lagret verdi forhåndsbetalte kort tjenester; 
tilveiebringe elektroniske fonds og 
valutaoverføringstjenester, elektroniske 
betalingstjenester, forhåndsbetalte telefoneringskort-
tjenester, kontantutbetalingstjenester, og 
transaksjonautorisasjon og betalingstjenester; 
tilveiebringe debet- og kreditt-tjenester ved 
radiofrekvensidentifikasjons-innretninger (transpondere); 
reiseforsikringstjenester; sjekkverifiserings- tjenester; 
utstedelse og innløsningstjenester, alle relatert til 
reisesjekker og reisebilag; spredning og utbredelse av 
finansinformasjon ved computer nettverk; 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231470 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504933 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PARTY ANIMALS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PARTY ANIMALS 

(730) Innehaver: 
 The Natural Confectionery Co Pty Ltd , Level 16, 

Cadbury Schweppes House, 636 St Kilda Road, Vic3004 
MELBOURNE, AU 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Ikke-medisinske konfektyrvarer og 
sukkerkonfektyrer; herunder gelé og geléprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231471 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503750 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFETRACK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFETRACK 

(730) Innehaver: 
 Vakt Service AS , Reservatveien 8, 3118 TØNSBERG, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektronisk alarm- og varslingsutstyr for 

gjenfinning av motorkjøretøyer og båter samt annet 
løsøre. 
42 Teknologiske tjenester; gjenfinning og 
oppsporing av båter og biler samt annet løsøre, ved hjelp 
av et elektronisk og satelittbasert varslingssystem. 
45 Sikkerhetstjenester i form av bevoktning, 
overvåking og etterforskning av forsvunnede biler og 
båter samt annet løsøre. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231472 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503263 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VEZZANO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VEZZANO 

(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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231473 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503264 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIGHWAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIGHWAY 

(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  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231474 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200408246 
(220) Inndato: 2004.08.12 
(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: 
 Brownells Inc , IA MONTEZUMA, US 

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

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

 1 Børsemaker-kjemikalier og -preparater i form 
av preparater for metallbelegg, loddepasta, flussmiddel 
for støping av prosjektiler, loddekjemikaler, kjemikaler for 
gravering og etsing; lim for bruk i børsemakerbransjen; 
fyllstoff for reparasjon av skytevåpen i form av et stoff 
inneholdende harpiks, herder og løsestoffer for 
reparasjon av skader i børseløp. 
8 Håndverktøy for børsemakeri i form av 
knipetenger, hammere, skrujern, skrustikker og 
skrustikketenger, skraper, driller, tapper, gjengebakker, 
opprømmere, manuelt drevne slipesteiner og slipeskiver, 
kvessesteiner, stanser, tenger, meisler og klemmer. 
16 Børsemaker-publikasjoner i form av kataloger, 
flygeblad, bøker, manualer og brosjyrer. 
35 Postordresalg av børsemaker- og 
knivsmedutstyr i form av børsemaker-kjemikalier og -
preparater i form av preparater for metallbelegg, 
loddepasta, flussmiddel for støping av prosjektiler, 
loddekjemikaler, kjemikaler for gravering og etsing, lim for 
bruk i børsemakerbransjen, fyllstoff for reparasjon av 
skytevåpen, håndverktøy for børsemakeri i form av 
knipetenger, hammere, skrujern, skrustikker og 
skrustikketenger, skraper, driller, tapper, gjengebakker, 
opprømmere, manuelt drevne slipesteiner og slipeskiver, 
kvessesteiner, stanser, tenger, meisler og klemmer, 
børsemaker-publikasjoner i form av kataloger, flygeblad, 
bøker, manualer og brosjyrer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231475 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200408247 
(220) Inndato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BROWNELLS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BROWNELLS 

(730) Innehaver: 
 Brownells Inc , IA MONTEZUMA, US 

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

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

 1 Børsemaker-kjemikalier og -preparater i form 
av preparater for metallbelegg, loddepasta, flussmiddel 
for støping av prosjektiler, loddekjemikaler, kjemikaler for 
gravering og etsing; lim for bruk i børsemakerbransjen; 
fyllstoff for reparasjon av skytevåpen i form av et stoff 
inneholdende harpiks, herder og løsestoffer for 
reparasjon av skader i børseløp. 
8 Håndverktøy for børsemakeri i form av 
knipetenger, hammere, skrujern, skrustikker og 
skrustikketenger, skraper, driller, tapper, gjengebakker, 
opprømmere, manuelt drevne slipesteiner og slipeskiver, 
kvessesteiner, stanser, tenger, meisler og klemmer. 
16 Børsemaker-publikasjoner i form av kataloger, 
flygeblad, bøker, manualer og brosjyrer. 
35 Postordresalg av børsemaker- og 
knivsmedutstyr i form av børsemaker-kjemikalier og -
preparater i form av preparater for metallbelegg, 
loddepasta, flussmiddel for støping av prosjektiler, 
loddekjemikaler, kjemikaler for gravering og etsing, lim for 
bruk i børsemakerbransjen, fyllstoff for reparasjon av 
skytevåpen, håndverktøy for børsemakeri i form av 
knipetenger, hammere, skrujern, skrustikker og 
skrustikketenger, skraper, driller, tapper, gjengebakker, 
opprømmere, manuelt drevne slipesteiner og slipeskiver, 
kvessesteiner, stanser, tenger, meisler og klemmer, 
børsemaker-publikasjoner i form av kataloger, flygeblad, 
bøker, manualer og brosjyrer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231476 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504014 
(220) Inndato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Skovly-Gruppen AS , Prof. Birkelandsvei 24 A, 1081 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 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. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita; 
plastemballasje. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231477 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200503751 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUTTING EDGE PRODUCTIONS 

(730) Innehaver: 
 Cutting Edge Productions AS , Damsgårdsveien 31, 5162 

LAKSEVÅG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder 
fjernsynsreklame, radioreklame og annonsering, 
utarbeidelse av reklametekster, oppdatering utleie av- og 
utsendelse av-reklamemateriell. 
41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og 
kulturelle aktiviteter, herunder produksjon av film, fjernsyn 
og radioprogrammer, utleie av lydopptak. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231478 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504015 
(220) Inndato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HØIAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HØIAX 

(730) Innehaver: 
 Høiax AS , Trippeveien 5, 1618 FREDRIKSTAD, NO 

(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; 
varmtvannsberedere. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231479 
(151) Reg.dato.: 2006.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(210) Søknadsnr.: 200504998 
(220) Inndato: 2005.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIGGERDEIG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIGGERDEIG 

(730) Innehaver: 
 Gilde Norsk Kjøtt BA , Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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; pizza; ferdigretter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231480 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200504765 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HASSAN OG DEN DAMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HASSAN OG DEN DAMA 

(730) Innehaver: 
 Malita AS , Skovveien 4, 0257 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231481 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200504766 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEN DAMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEN DAMA 

(730) Innehaver: 
 Malita AS , Skovveien 4, 0257 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231482 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200504769 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CYBSTICKERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CYBSTICKERS 

(730) Innehaver: 
 SINTEF - Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning 

ved NTH , 7034 TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databærere; programvare (innregistrerte EDB-

programmer). 
16 Bilder; fotografier; tegninger; etiketter; oblater. 
38 Data-assistert overføring av beskjeder og 
bilder; mobiltelefontjenester. 
42 Grafisk formgivning og design. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231483 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200505148 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEIA SENTERET 

(730) Innehaver: 
 Coop Rørvik BA , Strandgaten 13, 7900 RØRVIK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
kundeinformasjon vedrørende varer og tjenester 
markedsført i kjøpesenter (markedsføring). 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231484 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200406874 
(220) Inndato: 2004.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREASE 

(730) Innehaver: 
 James H Jacobs Trust/Estate of Warren Casey , c/o 

Ronald S. Taft, P.C. 18 West 55th Street, NY10019 NEW 
YORK, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, 
forhåndsinnspilte lyd- og videobånd, forhåndsinnspilte 
videoplater og DVD-er, forhåndsinnspilte CD-er, CD-
ROM. 
42 Lisensieringsvirksomhet, herunder lisensiering 
av oppføring av teaterproduksjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231485 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200504783 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

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

(730) Innehaver: 
 Kjell Ove Aanensen, Midnes, 5780 KINSARVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Byggematerialer (ikke av metall); stive rør (ikke 

av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 
31 Jordbruks-, hage og skogbruksprodukter samt 
korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt. 
39 Transportvirksomhet; innpakking og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231486 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200505000 
(220) Inndato: 2005.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TØRRESVIK GÅRD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TØRRESVIK GÅRD 

(730) Innehaver: 
 Tørresvik Gård , Tørresvik, 8200 FAUSKE, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231488 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200505002 
(220) Inndato: 2005.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAL & BERENS SELECTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAL & BERENS SELECTION 

(730) Innehaver: 
 Vinkilden AS , Løkebergtunet 11, 1344 HASLUM, NO 

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

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

konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser 
(unntatt salatdressinger); krydderier; is. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231489 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200505175 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kynningsrud 

(730) Innehaver: 
 BJ Kynningsrud AS , Postboks 13, 1662 ROLVSØY, NO 

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

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

 6 Bygningsmaterialer og bygningselementer av 
metall; flyttbare bygninger (konstruksjoner) av metall; rør 
av metall; gulv, gulvplater, gulvbelegg, bygningspaneler, 
bygningsplater, bygningsstenderverk og bærebjelker av 
metall; bekledninger av metall for konstruksjons- og 
byggevirksomhet; stålbygninger, takbekledning av metall.
19 Bygningsmaterialer og bygningselementer (ikke 
av metall); flyttbare bygninger (konstruksjoner (ikke av 
metall)); bjelker (ikke av metall); gulv, gulvplater; 
gulvbelegg, bygningspaneler, bygningsplater, 
bygningsstenderverk og bærebjelker (ikke av metall); 
bekledninger for konstruksjons- og byggevirksomhet (ikke 
av metall); betong. 
37 Bygging/anlegging av konstruksjoner; 
reparasjons-/vedlikeholdsvirksomhet; 
installasjonstjenester; oppføring av konstruksjoner; utleie 
av kraner, transportredskap, påle- og spuntmaskiner og 
utstyr og konstruksjons-, anleggs- og bygningsutstyr, 
informasjon angående konstruksjon, anlegg, 
byggevirksomhet samt kraner, transportredskap, påle- og 
spuntmaskiner og utstyr; konstruksjons-, anleggs- eller 
byggetjenester; pålnings- og spuntingsvirksomhet 
(byggevirksomhet og anlegg). 
39 Løfte- og transporttjenester; 
transportinformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231490 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200409068 
(220) Inndato: 2004.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AKER YARDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AKER YARDS 

(730) Innehaver: 
 Intellectual Property Holdings AS , Fjordalléen 16, 0250 

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 gassproduserende installasjoner, 
boreskip, samt deler og komponenter til de forannevnte 
varer; koblinger og anordninger for overføring av 
drivkraft. 
12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i 
luften 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  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231491 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200504997 
(220) Inndato: 2005.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICROBEADS 

(730) Innehaver: 
 Microbeads AS , Postboks 265, 2021 

SKEDSMOKORSET, 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. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design knyttet til dette; industriell analyse og 
forskningstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231492 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200505007 
(220) Inndato: 2005.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 champix 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 231493 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200411640 
(220) Inndato: 2004.11.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 unipluss 

(730) Innehaver: 
 Uni Pluss AS , Postboks 87 Kristianborg, 5822 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, herunder dataprogrammer 
for økonomisk/administrative formål. 
35 Administrasjon, drift og vedlikehold av 
databaser; innsamling og systematisering av informasjon 
i databaser. 
42 Utvikling, programmering, installering, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231494 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200411646 
(220) Inndato: 2004.11.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIPLUSS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIPLUSS 

(730) Innehaver: 
 Uni Pluss AS , Postboks 87 Kristianborg, 5822 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, herunder dataprogrammer 
for økonomisk/administrative formål. 
35 Administrasjon, drift og vedlikehold av 
databaser; innsamling og systematisering av informasjon 
i databaser. 
42 Utvikling, programmering, installering, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231495 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200505024 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAYTEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAYTEX 

(730) Innehaver: 
 Albemarle Corp , 451 Florida Street, LA70801 BATON 

ROUGE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske preparater for bruk som 

flammehemmende midler. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231496 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200504017 
(220) Inndato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA SÅDA 

(730) Innehaver: 
 Gro Sidsel Gaarder, Cammilla Colletsvei 8, 0258 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restaurantvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231497 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504047 
(220) Inndato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMPACT link as 

(730) Innehaver: 
 Impact AS , Brynsengvn. 2, 0667 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Arbeidsformidling; konsulentvirksomhet 
vedrørende personalspørsmål; rekruttering og utvelgelse 
av personell. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231498 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504995 
(220) Inndato: 2005.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIA VET SCANDINAVIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIA VET SCANDINAVIA 

(730) Innehaver: 
 Alf Sjölin, Box 9, 26521 ÅSTORP, SE 

(740) Fullmektig: 
 Ann Karin Hauge, Bognesvegen 50, 6016 ÅLESUND, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Detaljhandel med farmasøytiske og kjemiske 
produkter for dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231499 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504944 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LORCA MONASTRELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LORCA MONASTRELL 

(730) Innehaver: 
 Cooperativa Agrovinicola Nuestra Señora del Rosario , 

Avenida Libertad, s/n, 30180 BULLAS (MURCIA), ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231500 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504930 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 one.4 

(730) Innehaver: 
 Fetzer Vineyards , 12901 East Side Road, CA95449 

HOPLAND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker, inkludert viner. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231501 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200502807 
(220) Inndato: 2005.03.29 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.24 US 78/522,906 

2004.11.24 US 78/522,909 
2004.11.24 US 78/522,910 

(540) Gjengivelse av merket: 

RARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RARE 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, 

brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, 
eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, 
skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, 
utklippstavler, skrivebordssett (skrivebordsrekvisita), 
penne- og blyantholdere, monterte og umonterte 
fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, 
stiftemaskiner, brevpresser, papirbrikker, kalendere, 
notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, 
gratulasjonskort og notatkort. 
25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, 
treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, 
sparkebukser, jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, 
morgenkåper, nattskjorter og -trøyer, bukseseler, 
overaller, frakker, kapper, svettebånd, skjerf, sjal, 
hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, 
undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer 
(hodeplagg), håndlinninger, mansjetter, tøysmekker, 
forklær, og halloween- og maskeradekostymer. 
28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og 
tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker; 
lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike; 
dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; 
kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -
helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte 
lekekjøretøyer; sendeplater og skjenebrett (flying discs); 
oppblåsbare vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; 
innendørs sove- og leketelt; plysjleketøy; håndholdte 
dukker; lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; togsett; 
leke-barberingssaker; rullebrett (skateboard); 
rulleskøyter; leke-sparebøsser; vannspruteleker; 
lekepistoler; juletrepynt; flipper-og spillehallmaskiner; 
håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; 
modellbyggesett av lekefigurer; lekeplassballer; 
sportsballer; basketballer; golfballer; golfballmarkører; 
tennisballer; baseballer; sprettballer; gummiballer; 
sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; baller av 
mykt materiale for lindring av stress; 
manipulasjonspuslespill og bygge-og konstruksjonsleker; 
uroer til barnesenger (crib mobiles); uroer for barn; skyte-
/målskivesett bestående av en skyte-/målskive, 
gummisugekopp-piler og en leke-dartpistol; spillkort. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231502 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200410772 
(220) Inndato: 2004.10.26 
(300) Søknadsprioritet 2004.05.14 US 78418741 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ON DEMAND BUSINESS 

(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corp , North Castle 

Drive, NY10504 ARMONK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

computer hardware; computer software til bruk for å styre 
og kontrollere drift, utførelse og effektuering av 
programmer og nettverk; computer software for å 
forbinde disparate computersystemer, servere og 
lagringsinnretninger; computer software for ledelse av 
hardware, software og prosesser som eksisterer innenfor 
en informasjonsteknologiomgivelse, samt 
instruksjonsmanualer som selges sammen med dette 
som enhet. 
16 Trykksaker; trykksaker, nemlig bøker, brosjyrer, 
magasiner, instruksjonsmanualer, skrevne 
presentasjoner og undervisningsmateriell, alle på 
computer- og computervirksomhetsområdet. 
35 Konsultasjonstjenester for bedrifts- og 
forretningsledelse og konsulenttjenester om forretninger; 
forretningsutviklingstjenester; markedsstudier; 
databehandlingstjenester; arrangement og ledelse av 
handels og fagmesser vedrørende computere og 
computertjenester for kommersielle og reklameformål. 
36 Finansielle tjenester; finansielle tjenester, 
nemlig konsulenttjenester vedrørende investeringer og 
vedrørende finansiell analyse, finansielle konsultasjoner 
og planlegging; tjenester for finansiering av kjøp eller leie 
av computerprodukter eller -tjenester. 
37 Installasjon, brukerinstallasjon, reparasjon og 
vedlikehold av computer hardware. 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data og dokumenter via computer 
terminaler; lagrings-, gjenfinnings- og 
overføringstjenester vedrørende telefon, teleks, telefaks, 
telegrammer og beskjeder; tjenester for overføring av 
data og informasjon via elektronikk, computer, telefaks, 
televisjon, radio, elektronisk post, laserstråler, eller 
kommunikasjonssatellitter; fremskaffelse av 
flerbrukstilgang til et globalt 
computerinformasjonsnettverk; computertjenester, nemlig 
tilby web-formingstjenester og on-line samtalerom for 
overføring av beskjeder; e-post tjenester; online 
øyeblikkelig meldings- og beskjedformidling; 
fremskaffelse av elektroniske online oppslagstavler for 
overføring av beskjeder mellom computerbrukere 
vedrørende emner av generell interesse; elektronisk 
overføring av data og dokumenter vedrørende emner av 
generell interesse; fremskaffelse av online samtalerom 
for overføring av beskjeder mellom computerbrukere 
vedrørende emner av generell interesse; fremskaffelse 
av flerbrukstilgang til interaktive databaser via websider 
på et globalt computer informasjonsnettverk; 
webformings- og webbyggingstjenester; streamermedia, 
nemlig levering til en computer av multimediainnhold 
lagret på en server. 
41 Utdannelses- og instruksjonstjenester; 

utdannelsestjenester, nemlig presentasjoner, tekniske 
demonstrasjoner og opplæringsseminarer, alle på 
området computere og computertjenester; spredning av 
utdannelsesmateriell og videobånd for utdannelse. 
42 Computertjenester; 
computersystemsintegrasjonstjenester; tekniske 
støttetjenester, nemlig støtte ved computer hardware og 
computer software problemer og feilsøking; tjenester 
vedrørende design av computersystemer for andre; 
analyse av computersystemer; sammenkobling av 
computer hardware og software; teste- og 
undersøkelsestjenester vedrørende computer software 
og hardware; installasjon, oppdatering og vedlikehold av 
computer hardware og software; 
computerprogrammering for andre; 
computerkonsultasjonstjenester; lisensiering av computer 
hardware og software til andre. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231503 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200412131 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GMAIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GMAIL 

(730) Innehaver: 
 Daniel Giersch, Harvestehuder Weg 16 A, 20148 

HAMBURG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse- og reklamevirksomhet, 

markedsføring; tilby markedsføring og annonsering via 
elektronisk nettverk; formidling av reklame- og 
annonseplass i elektroniske nettverk, i søkemotorer og 
på internettsider. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse 
av telekommunikasjonstilgang til et globalt elektronisk 
nettverk; fremskaffelse av internett-telefoni; elektronisk 
postoverføring; spredning av informasjon gjennom 
elektroniske nettverk. 
39 Transport, spesielt posttjenester; innsamling, 
frankering og levering av alle typer post; kurertjenester; 
pakkeposttjenester. 
42 Utvikling av datamaskinprogrammer, spesielt 
for elektroniske nettverk, som Internet eller World Wide 
Web, og for elektronisk post; tjenester tilknyttet design, 
produksjon, gjesting (hosting) og vedlikehold av 
internettsider og internett-plattformer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231504 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504786 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STENESTÅL PRODUKTER 

(730) Innehaver: 
 Stene Staalprodukter AS , Seljeveien 8, 1661 ROLVSØY, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; metallrør, 
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231505 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200501716 
(220) Inndato: 2005.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HALF-LIFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HALF-LIFE 

(730) Innehaver: 
 Valve Corp , 10500 NE 8th Street, Suite 1000, WA98004 

BELLEVUE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Actionfigurer, modellerte plaststatuetter 

(leketøy); spillehallmaskiner. 
41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe et 
online dataspill. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231506 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504787 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(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: 
 Lykkeberg A/S , Kattegatvej 75, 2200 KØBENHAVN Ø, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fisk og derav fremstilte konserverte produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231507 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504788 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELLATOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELLATOR 

(730) Innehaver: 
 Arild O Gautestad, Waldemar Thranesgate 23 A, 0171 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
instrumenter og apparater for dyrkning av biologiske 
organismer; instrumenter og apparater for fjerning av 
forurensninger eller produksjon av kjemiske stoffer ved 
hjelp av mikroorganismer. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; tjenester knyttet til installasjon og 
tilpasning av dyrkningskamre for mikroorganismer. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231508 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505009 
(220) Inndato: 2005.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AB KING PRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AB KING PRO 

(730) Innehaver: 
 International Edge Inc , 79 Two Bridges Road, NJ 

FAIRFIELD, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Apparater for fysiske øvelser. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231509 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504962 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINSTAD GÅRD 

(730) Innehaver: 
 Toril Svendsøy Rosnes, Nylinna 6, 3070 SANDE I 

VESTFOLD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Jord- og hagebruksvekster. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 231510 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200501882 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Punchdrunk Productions , Saggata 9, 3400 LIER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Simen A Prag, Frognerveien 38B, 0263 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer. 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231511 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200405890 
(220) Inndato: 2004.05.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE GREEN CHILDREN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE GREEN CHILDREN 

(730) Innehaver: 
 Camilla Sunde, Bryggegata 3, 0250 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Gram, Hambro & Garman AS , Rådhusgata 5B, 0151 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Artistopptredener og filmproduksjon. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231512 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504972 
(220) Inndato: 2005.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Eukanuba 

(730) Innehaver: 
 The Iams Co , One Procter & Gamble Plaza, OH 

CINCINATTI, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Næringsmidler til dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231513 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504057 
(220) Inndato: 2005.04.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.12 FI 200501029 
(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: 
 Neste Oil OYJ , Keilaranta 8, 02150 ESBO, FI 

(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; ubearbeidet syntetiske 
resiner, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemiddel til industrielle 
formål, petrokjemiske produkter, slik som etylen, 
propylen, polypropylen, butadien, benzen, cumene, fenol, 
aceton, og alfametylstyren; plastikk som råmaterialer, slik 
som LD-polyetylen, polyvinylklorid (PVC) og polystyren; 
industrielle kjemikalier, slik som ftalamidanhydrid, 
plastiseringsmiddel, polyester plast, akrylisk plast, 
polyvinylacetat plast, maleinsyre anhydrid, formaldehyd 
og formaldehyd basert plast, glyoksal, 2-etyl heksanol, 
normal butyl aldehyd, n-butylalkohol, oktansyre, 
løsningsmiddel og kjemiske intermediære produkter 
avledet fra det forannevnte; bilkjemikalier; kjemikalier til 
bruk i produksjon og raffinering av olje. 
2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
4 Oljer og fett til industrielle formal; smøremidler; 
støv-, fukting- og bindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for 
lys; gasser, kull. 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter; fungicider, herbicider. 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing 
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måling signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for å utføre, slå på eller av, 
overføre, samle, regulere eller kontrollere elektrisitet; 
apparat for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder. Magnetiske databærere, disketter; salgsautomater 
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater; utstyr for elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, elektriske apparater og 
instrumenter til bruk i forbindelse med elektrokjemisk 
oppbevaring av energi og utstyr for mikrokretsvern og 
energiomformere. 
11 Apparater for belysning, oppvarming, damp 
produksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; oljeoppvarmings utstyr. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje for pakking (ikke opptatt 
i andre klasser); trykktyper; trykkblokker. 
17 Gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikater; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall); plastikk i folie, blad og stokkform; 
komposittmateriale. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygging; asfalt, bek og bitumen; ikke-
metalliske transportable bygninger; monumenter, ikke av 
metall; tjære. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; kontortjenester; 
annonse og markedsføring av petrokjemiske produkter, 
olje, smøremidler, brensel og servicestasjontjenester. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonstjenester; installasjon og reparasjon av 
sentralfyring og oppvarming; asfaltering; legging av 
oljerørledninger; dekking, overtrekking og vedlikehold av 
rørledninger for olje; boring av rørledninger; boring av 
oljebrønner; inspeksjon, regulering og reparering av 
oljebrennere; servicestasjonstjenester; konstruksjon; 
bygging og vedlikehold av oljeraffinerier. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; transport via land, vann og 
luft, shipping; transportering av passasjerer og/eller varer 
via båt, jernbane eller lastebil; befordring og utleie av 
skip; avlossing av frakt; overføring av olje og gass 
gjennom rørledninger; distribusjon av energi. 
40 Bearbeiding av materialer; behandling av olje 
og oljeraffinering; dekontaminering av avfall; destruksjon 
av avfall. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; juridiske tjenester; kjemisk forskning, 
kjemisk analyse og kjemiske laboratorietjenester; 
besiktigelse av oljefelt; oljeprospektering; testing, 
kontrollering og analysering av oljebrønner; geologisk 
estimering, geologisk prospektering, geologiske 
kartlegginger; eksperttjenester og konsultasjon i 
oljebransjen; produktutvikling, design og 
konsultasjonstjenester relatert til raffinering, overføring og 
distribusjon av olje; testtjenester relatert til raffinering, 
overføring og distribusjon av olje for sertifikasjonsformål. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231514 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504058 
(220) Inndato: 2005.04.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.12 FI 200501030 
(540) Gjengivelse av merket: 

REFINING THE FUTURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REFINING THE FUTURE 

(730) Innehaver: 
 Neste Oil OYJ , Keilaranta 8, 02150 ESBO, FI 

(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; ubearbeidet syntetiske 
resiner, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemiddel til industrielle 
formål, petrokjemiske produkter, slik som etylen, 
propylen, polypropylen, butadien, benzen, cumene, fenol, 
aceton, og alfametylstyren; plastikk som råmaterialer, slik 
som LD-polyetylen, polyvinylklorid (PVC) og polystyren; 
industrielle kjemikalier, slik som ftalamidanhydrid, 
plastiseringsmiddel, polyester plast, akrylisk plast, 
polyvinylacetat plast, maleinsyre anhydrid, formaldehyd 
og formaldehyd basert plast, glyoksal, 2-etyl heksanol, 
normal butyl aldehyd, n-butylalkohol, oktansyre, 
løsningsmiddel og kjemiske intermediære produkter 
avledet fra det forannevnte; bilkjemikalier; kjemikalier til 
bruk i produksjon og raffinering av olje. 
2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
4 Oljer og fett til industrielle formal; smøremidler; 
støv-, fukting- og bindemidler; brensel herunder 
drivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; 
gasser, kull. 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter; fungicider, herbicider. 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing 
måling signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for å utføre, slå på eller av, 
overføre, samle, regulere eller kontrollere elektrisitet; 
apparat for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder. Magnetiske databærere, disketter; salgsautomater 
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater; utstyr for elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, elektriske apparater og 
instrumenter til bruk i forbindelse med elektrokjemisk 
oppbevaring av energi og utstyr for mikrokretsvern og 
energiomformere. 
11 Apparater for belysning, oppvarming, damp 
produksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; oljeoppvarmings utstyr. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker; klebemidler for 
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papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje for pakking (ikke opptatt 
i andre klasser); trykktyper; trykkblokker. 
17 Gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikater; tetnings, 
paknings og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall); plastikk i folie, blad og stokkform; 
komposittmateriale. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygging; asfalt, bek og bitumen; ikke-
metalliske transportable bygninger; monumenter, ikke av 
metall; tjære. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; kontortjenester; 
annonse og markedsføring av petrokjemiske produkter, 
olje, smøremidler, brensel og servicestasjontjenester. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonstjenester; installasjon og reparasjon av 
sentralfyring og oppvarming; asfaltering; legging av 
oljerørledninger; dekking, overtrekking og vedlikehold av 
rørledninger for olje; boring av rørledninger; boring av 
oljebrønner; inspeksjon, regulering og reparering av 
oljebrennere; servicestasjonstjenester; konstruksjon; 
bygging og vedlikehold av oljeraffinerier. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; transport via land, vann og 
luft, shipping; transportering av passasjerer og/eller varer 
via båt, jernbane eller lastebil; befordring og utleie av 
skip; avlossing av frakt; overføring av olje og gass 
gjennom rørledninger; distribusjon av energi. 
40 Bearbeiding av materialer; behandling av olje 
og oljeraffinering; dekontaminering av avfall; destruksjon 
av avfall. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; juridiske tjenester; kjemisk forskning, 
kjemisk analyse og kjemiske laboratorietjenester; 
besiktigelse av oljefelt; oljeprospektering; testing, 
kontrollering og analysering av oljebrønner; geologisk 
estimering, geologisk prospektering, geologiske 
kartlegginger; eksperttjenester og konsultasjon i 
oljebransjen; produktutvikling, design og 
konsultasjonstjenester relatert til raffinering, overføring og 
distribusjon av olje; testtjenester relatert til raffinering, 
overføring og distribusjon av olje for sertifikasjonsformål. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231515 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200408929 
(220) Inndato: 2004.09.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRAME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRAME 

(730) Innehaver: 
 Janic & Carlo AS , Sandstuveien 70, 0680 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231516 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200111894 
(220) Inndato: 2001.10.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETTO 

(730) Innehaver: 
 Dansk Supermarked A/S , Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 

HØJBJERG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av dagligvarer gjennom supermarkeder 

eller via informasjonsnettverk (internett), nemlig salg av 
rengjøringsmidler, parfymerivarer, kosmetiske preparater, 
lys, fotoartikler, bokhandlervarer, aviser og tidsskrifter, 
papirvarer og emballasjemateriale til husholdningsbruk, 
bleier, husholdnings- og kjøkkenredskaper, redskaper til 
rengjøringsformål, tekstilvarer, bekledningsgjenstander, 
fottøy, leketøy, nærings- og nytelsesmidler, 
næringsmidler til dyr, drikkevarer, tobakk; franchising av 
supermarkeder. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231517 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200406331 
(220) Inndato: 2004.06.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUBE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUBE 

(730) Innehaver: 
 Advent Software Inc , 301 Brannan Street, CA94107 

SAN FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software og computer software i 

kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og 
instruksjonsbøker, solgt som en enhet, for økonomisk og 
finansiell bedriftsledelse og management, 
investeringstracking- og analyse, analyse av portefølje, 
investeringsrapportering, måling, tracking og evaluering 
av investeringer over tid, for måling og evaluering av 
finansielle investeringer, kontoavstemming og 
regnskapsførsel; computer software og computer 
software i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer 
og instruksjonsbøker, solgt som en enhet, for overføring 
av informasjon relatert til investeringstracking, portefølje 
og dataanalyse og management, 
investeringsrapportering, og/eller for måling og 
evaluering av investeringer over tid, via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer. 
42 Design og utvikling av dataprogrammer relatert 
til og for bruk innen økonomisk og finansiell 
bedriftsledelse og management, investeringstracking- og 
analyse, porteføljeanalyse, administrasjon og 
management av portefølje, investeringsrapportering, 
måling, tracking og evaluering av investeringer over tid, 
for måling og evaluering av finansielle investeringer, 
kontoavstemming og regnskapsførsel, og/eller for 
overføring av informasjon relatert til investeringstracking, 
porteføljer og dataanalyser og management, 
investeringsrappotrering og/eller for måling og evaluering 
av investeringer over tid, via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk, tjenester i sammenheng med 
installering og tilpasning av computer software for 
klientforhold management, investeringsportefølje ledelse 
og management, databaseledelse og for finansielle 
anbringelser. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231518 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200400480 
(220) Inndato: 2004.01.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 norcool 

(730) Innehaver: 
 Scandinavian Appliances AS , Postboks 34, 1701 

Sarpsborg, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231519 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200501728 
(220) Inndato: 2005.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COUNTER-STRIKE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COUNTER-STRIKE 

(730) Innehaver: 
 Valve Corp , 10500 NE 8th Street, Suite 1000, WA98004 

BELLEVUE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Actionfigurer, modellerte plaststatuetter 

(leketøy); spillemaskiner. 
41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe et 
online dataspill. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231520 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200502644 
(220) Inndato: 2005.03.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 1890P 

(730) Innehaver: 
 United States Polo Association , 771 Corporate Drive, 

Suite 503, KY40503 LEXINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 18 Bærebager, ryggsekker, stresskofferter, 
håndvesker, paraplyer, reisebager og kofferter, 
lommebøker, portemoneer. 
20 Møbler, speil, billedrammer, sengetøy, 
madrasser og puter. 
25 Dresser, jakker, skjorter, bukser, skinnklær, 
jeans, strikkede plagg, undertøy, sokker, slips, fottøy, 
sportsklær (t-skjorter, polo-skjorter, badetøy, 
treningsskjorter, sjal, caps), yttertøy (skinn, tekstil og 
regntøy), belter (som bekledning) (lær og vevede), alle 
forannevnte varer for gutter, yngre menn og menn; kåper, 
jakker, bukser, skjorter, jeans, skinnklær, strikkede plagg, 
undertøy, sokker, fottøy, sportsklær (t-skjorter, polo-
skjorter, badetøy, treningsskjorter, jakker), vinterklær 
(hatter, hansker, skjerf, sjal, caps), yttertøy (skinn, tekstil 
og regntøy), belter (som bekledning) (lær og vevede), alle 
forannevnte varer for jenter, yngre kvinner og kvinner. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231521 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200502646 
(220) Inndato: 2005.03.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 P 

(730) Innehaver: 
 United States Polo Association , 771 Corporate Drive, 

Suite 503, KY40503 LEXINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 20 Møbler, speil, billedrammer, sengetøy, 
madrasser og puter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231522 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200406379 
(220) Inndato: 2004.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KAMELEON FIREEX KFX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KAMELEON FIREEX KFX 

(730) Innehaver: 
 BFM Turbulence AS , Lassvebergveien 19, 7562 

HUNDHAMAREN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

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

forskning i laboratorier; analyseapparater; dataservere; 
computerhardware; computer periferiutstyr, computer 
programmer [nedlastbar programvare]; dataprogrammer; 
dataprogrammer for simulering av gasspredning, brann, 
eksplosjoner og industriell forbrenning; dataprogrammer 
for analyse av pålitelighetsdata for olje- og gassbrønner 
og til bruk innen eller i forbindelse med olje- og 
gassindustri; dataprogrammer for innsamling og analyse 
av pålitelighetsdata for havbunnsproduksjonssystemer 
for olje- og gassindustrien; datasystemer for simulering 
og kontroll av kjemiske reaksjoner og separatorer; 
dataprogrammer og datasystemer for simulering av 
trykkavlastning av prosessutstyr; dataprogrammer og 
datasystemer som simulerer, viser og analyserer 
transport av fluider, væsker og gasser i rørsystem, 
inklusiv transport av sporkomponenter og analyse av 
inline operasjoner som tørking og pigging; 
dataprogrammer for strømningsteknikk generelt, spesielt 
innen miljø -, klima- og VVS-teknikk; datamaskinbaserte 
bergningsverktøy til å beskrive fluiddynamiske fenomener 
(numerisk strømningsdynamikk); dataprogrammer for 
simulering av forbrenningsprosesser generelt; 
dataprogrammer for simulering av slukking eller demping 
av branner; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak,. overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte 
dataprogrammer; brannslukningsapparater. 
38 Tjenester innen kommunikasjon; 
beskjedtjenester innen elektronisk post, stemme, grafikk 
og data; tjenester for behandling av telefaks; tjenester for 
lagring og gjenfinning av informasjon; tjenester innen 
databasetilgang og behandling; tilgang til Internet og 
world-wide-web og informasjonstjenester; 
telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet i 
forbindelse med datamaskiner og datamaskin 
programvare; seminarer, klasser og kurs i programvare 
utvikling og tilrettelegging; organisering og fremvisning av 
handelsmesser, konferanser, seminarer og møter for 
brukere vedrørende datamaskiner og 
datamaskinprogramvare; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 
42 Analysering av datasystemer; programmering 
for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software; kopiering av 
dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; 
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design av computersystemer; design og utvikling av 
dataprogramvare for andre; rådgivningstjenester i 
forbindelse med datamaskiner; datamaskinprogramvare, 
databaser og database administrasjon, nettverksarbeid, 
programmering og bruksutvikling, brukersnitt, 
kundeservere og fjernstyrte dataapplikasjoner, verktøy og 
hjelperedskaper for datasystemoperasjoner, globale 
nettverk for datainformasjon, driftsledelse, 
nettverksadgang til lokalt og utvidet område, 
administrasjon og ledelse av datasystemer, utvikling av 
verktøy og hjelpemidler, overvåkning, kontroll og 
administrasjon av datamaskinsystemer, vedlikehold og 
brukerstøtte tjenester for programvare, 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og 
datamaskinprogramvare, feilsøking i dataprogramvare, 
oppdatering av dataprogramvare, tilveiebringelse av 
elektroniske og direktekoblete oppslagtavler og 
referanseinformasjon og webområder, alle relatert til 
datamaskiner, datamaskinprogramvare og 
datamaskinsystemer; gjennomføring av simulering, 
studier og analyser av eller ved bruk av dataprogrammer; 
datamaskinbaserte analyser av systemer som beregner 
strømning, varme- og masseoverføring, kjemiske 
reaksjoner, forbrenning, brann, brannsluking og 
branndemping; gjenoppretting av data; installasjon av 
dataprogrammer; konvertering av dataprogrammer og 
data; utvikling av koherent numerisk teknologi som 
inkluderer generelle vitenskapelig baserte sub-modeller, 
generelle løsningsteknikker, generell datastruktur og 
generelle koherente operasjonelle karakteristika; 
forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning relatert dertil; industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av dataprogrammer og datamaskiner; 
juridiske tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231523 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200412372 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.30 HK 200176804 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAI PING 

(730) Innehaver: 
 Tai Ping Ltd , P.O.Box  957, Offshore Incorporations 

Center, Road Town,  TORTOLA, VG 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 

gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmaterialer). 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 231524 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505372 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOCKOUT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOCKOUT 

(730) Innehaver: 
 Hard Rocx AS , Fusdal Terrasse 3, 1386 ASKER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231525 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505160 
(220) Inndato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMMUNISAFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMMUNISAFE 

(730) Innehaver: 
 Back Office Partner AS , Professor Dahls gate 10, 0355 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Teknologiske tjenester; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231526 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505161 
(220) Inndato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLOSSOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLOSSOM 

(730) Innehaver: 
 Mexpo International Inc , 2671 Mc Cone Avenue, 

CA94545 HAYWARD, US 
(740) Fullmektig: 

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

 10 Isolasjonsklær og ansiktsmasker for 
medisinske og kirurgiske formål, hansker for medisinske 
undersøkelser, laget av lateks, vinyl og nitril. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231527 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505374 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cobra corporate branding 

(730) Innehaver: 
 Cobra AS , Karenslyst allé 9 A, 0278 OSLO, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
reklamebyråtjenester og tjenester så som distribusjon av 
reklameblad, direkte eller ved post eller over et 
verdensomspennende datanettverk, eller distribusjon av 
prøver; annonsering i forbindelse med kommunikasjon til 
offentligheten, erklæringer eller annonsering gjennom 
alle typer media, og angående alle slags varer og 
tjenester; tjenester i forbindelse med registrering, 
avskrivning, oppsetning, innsamling eller systematisering 
av skriftlige meddelelser og registrenger, så vel som 
utnyttelse eller sammenstilling av matematisk eller 
statistisk data. 
42 Industrielt design; emballasjedesign; utvikling 
og design av nye kjennetegn for produkter og tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231528 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505163 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Snuff`n Gum WASTE 

(730) Innehaver: 
 Tor-Ingar Østerud, Trulsebråten 36, 1350 

LOMMEDALEN, NO 
Elin-Synnøve Østerud, Birkelundvn 11, 2050 JESSHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Avfallspose for snus og tyggegummi. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231529 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504931 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOVIE DREAMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOVIE DREAMS 

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

NECKARSULM, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Søtsaker av alle slag, spesielt sukkertøy, 

spiselig fruktgummi, frukttyggegummi, lakris. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 



 registrerte varemerker 2006.03.27 - 13/06

 

33 
 

(111) Reg.nr.: 231530 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505164 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HÅRKLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HÅRKLE 

(730) Innehaver: 
 Wearhouse AS , Welhavensvei 15, 4319 SANDNES, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstilhåndklær 
25 Hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231531 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200504975 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTASEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTASEAL 

(730) Innehaver: 
 Stavanger Gummi-Industri AS , Harald Hårfagresgate 15, 

4093 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Tetningsplugger av metall. 

17 Tetningsmidler. 
20 Tetningsplugger, ikke av metall. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231532 
(151) Reg.dato.: 2006.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.20 

(210) Søknadsnr.: 200505015 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HULA HOOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HULA HOOP 

(730) Innehaver: 
 Wham-O Inc , 5903 Christie Avenue, CA94608 

EMERYVILLE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

sportsartikler; dekorasjoner for juletrær, lekeringer og 
hjul, surfebrett, runde akebrett og kjelker, sleder og 
kjelker, juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231533 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200503290 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.23 US 521505 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONSOMBLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONSOMBLA 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231534 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200503291 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.15 US 516676 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERSGARDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VERSGARDA 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231535 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200503292 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.05 US 511784 
(540) Gjengivelse av merket: 

RALDAZET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RALDAZET 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231536 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200503293 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.05 US 511788 
(540) Gjengivelse av merket: 

RALDAZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RALDAZ 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231537 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200503294 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.12 US 516129 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONGLAVAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONGLAVAR 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231538 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200503295 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.15 US 516674 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERSIGARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VERSIGARD 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231539 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200503296 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.16 US 517673 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORSARC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORSARC 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231540 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505165 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DASSKRUTT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DASSKRUTT 

(730) Innehaver: 
 Arne Braut d y, Jærveien 481, Braut, 4060 KLEPPE, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske og biologiske produkter til industrielle 
formål, til rengjøring og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; biologiske preparater til nedbrytning av 
biologisk materiale i toaletter, snurredasser og utedo. 
5 Desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse 
av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231541 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505166 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BILKRUTT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BILKRUTT 

(730) Innehaver: 
 Arne Braut d y, Jærveien 481, Braut, 4060 KLEPPE, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske og biologiske produkter til industrielle 
formål, til rengjøring og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; biologiske avfetningsmidler. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping.

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231542 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505167 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEKKRUTT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLEKKRUTT 

(730) Innehaver: 
 Arne Braut d y, Jærveien 481, Braut, 4060 KLEPPE, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske og biologiske produkter til industrielle 
formål, til rengjøring og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; biologiske preparater til fjerning av flekker på 
tekstiler. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping.

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231543 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505168 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KRUTT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KRUTT 

(730) Innehaver: 
 Arne Braut d y, Jærveien 481, Braut, 4060 KLEPPE, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske og biologiske produkter til industrielle 
formål, til rengjøring og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping.
5 Desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse 
av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231544 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505169 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOMPOSTKRUTT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOMPOSTKRUTT 

(730) Innehaver: 
 Arne Braut d y, Jærveien 481, Braut, 4060 KLEPPE, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske og biologiske produkter til industrielle 
formål, tiI rengjøring og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; biologiske preparater til nedbryting av 
kompost. 
5 Desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse 
av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231545 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200504955 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TSUBO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TSUBO 

(730) Innehaver: 
 Tsubo LLC , CA CARLSBAD, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Fottøy, klær, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231546 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200504968 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FACCIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FACCIO 

(730) Innehaver: 
 Active Sportswear Int AS , Maltvej 20, 9700 

BRØNDERSLEV, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231547 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505380 
(220) Inndato: 2005.06.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRØTAPET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRØTAPET 

(730) Innehaver: 
 Åsa| Månsson, Kullåkersgatan 8, 28336 OSBY, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231548 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505379 
(220) Inndato: 2005.06.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 snøhvit 

(730) Innehaver: 
 Magnus Skårbrevik, Arupsgate 20, 0192 OSLO, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231549 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505381 
(220) Inndato: 2005.06.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Harbour Cafe 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Harbour Cafe 

(730) Innehaver: 
 Cohali AS , Torget 15, 5014 BERGEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Pål Magne Bakka, Postboks 4115 Dreggen, 5835 

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Restaurant, café og pubvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231550 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505188 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAMSØK 

(730) Innehaver: 
 Bibliotek-Systemer AS , Postboks 2093 Stubberød, 3255 

Larvik, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogramvare. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231551 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200504980 
(220) Inndato: 2005.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.03 EM 043275978 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 zulu 

(730) Innehaver: 
 Ethnic Dreams SarL , Font-Borne, 16120 MALAVILLE, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231552 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200407191 
(220) Inndato: 2004.07.20 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.05 US 78/396552 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMSTOR NETWORKING TOGETHER 

(730) Innehaver: 
 Westcon Group Inc , 520 White Plains Road, NY10591 

TARRYTOWN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Forhandlerskapstjenester, 

engroshandelstjenester og detaljvarehandelstjenester 
innen områdene utstyr for datanettverk, 
telekommunikasjonsnettverk, datamaskinvare 
(hardware), dataprogramvare (software), 
datamaskintilbehør, datasystemer, elektroniske nettverk, 
telekommunikasjonsutstyr, telekommunikasjonssystemer; 
forhandlerskapstjenester, engroshandelstjenester og 
detaljvarehandelstjenester innen områdene 
sikkerhetsutstyr for datanettverk, inventarkontroll, 
inventarovervåking og inventarforvaltning ved bruk av 
elektroniske identifikasjonsbrikker og andre 
identifikasjonsinnretninger; datastyrt sporing av pakker 
og produkter under forsendelse; sporingstjenester for 
lokalisering og gjenfinning av kodede produkter og for 
autentisering og identifisering av produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231553 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505394 
(220) Inndato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYCE' 

(730) Innehaver: 
 Royce' Confect Co Ltd , 5-11-1 Oodori-Nishi, Chuo-ku,  

SAPPORO-SHI, HOKKAIDO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

 30 Spiseis; brød, kjeks, sjokolade, kaker, 
(smørbrød) kjeks, småkaker, godteri, potetgull, melboller, 
riskaker, paier. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231554 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200407192 
(220) Inndato: 2004.07.20 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.20 US 78/404927 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WESTCON NETWORKING TOGETHER 

(730) Innehaver: 
 Westcon Group Inc , 520 White Plains Road, NY10591 

TARRYTOWN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Forhandlerskapstjenester, 

engroshandelstjenester og detaljvarehandelstjenester 
innen områdene utstyr for datanettverk, 
telekommunikasjonsnettverk, datamaskinvare 
(hardware), dataprogramvare (software), 
datamaskintilbehør, datasystemer, elektroniske nettverk, 
telekommunikasjonsutstyr, telekommunikasjonssystemer; 
forhandlerskapstjenester, engroshandelstjenester og 
detaljvarehandelstjenester innen områdene 
sikkerhetsutstyr for datanettverk, inventarkontroll, 
inventarovervåking og inventarforvaltning ved bruk av 
elektroniske identifikasjonsbrikker og andre 
identifikasjonsinnretninger; datastyrt sporing av pakker 
og produkter under forsendelse; sporingstjenester for 
lokalisering og gjenfinning av kodede produkter og for 
autentisering og identifisering av produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231555 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200407194 
(220) Inndato: 2004.07.20 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.05 US 78/396568 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WESTCON GROUP NETWORKING TOGETHER 

(730) Innehaver: 
 Westcon Group Inc , 520 White Plains Road, NY10591 

TARRYTOWN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Forhandlerskapstjenester, 

engroshandelstjenester og detaljvarehandelstjenester 
innen områdene utstyr for datanettverk, 
telekommunikasjonsnettverk, datamaskinvare 
(hardware), dataprogramvare (software), 
datamaskintilbehør, datasystemer, elektroniske nettverk, 
telekommunikasjonsutstyr, telekommunikasjonssystemer; 
forhandlerskapstjenester, engroshandelstjenester og 
detaljvarehandelstjenester innen områdene 
sikkerhetsutstyr for datanettverk, inventarkontroll, 
inventarovervåking og inventarforvaltning ved bruk av 
elektroniske identifikasjonsbrikker og andre 
identifikasjonsinnretninger; datastyrt sporing av pakker 
og produkter under forsendelse; sporingstjenester for 
lokalisering og gjenfinning av kodede produkter og for 
autentisering og identifisering av produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231556 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505005 
(220) Inndato: 2005.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOFOTEN MADE IN NORWAY BY NATURE 

(730) Innehaver: 
 Munter Marketing AS , Drammensveien 49, 0271 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk 
kommunikasjon. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231557 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505390 
(220) Inndato: 2005.06.08 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.15 DE 30471216 
(540) Gjengivelse av merket: 

REARCAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REARCAM 

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

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optiske og/eller akustiske apparater og 

instrumenter; optiske og/eller akustiske 
visningsapparater. 
12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231558 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200411029 
(220) Inndato: 2004.11.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MegaFix 

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

merket. 
(730) Innehaver: 

 Ståle Lindgren, Gamle Jarenvei 83, 1339 VØYENENGA, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Deloitte Advokatfirma DA , Postboks 347 Skøyen, 0213 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Silikoner; binde-, klebe- og festemidler. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231559 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200504981 
(220) Inndato: 2005.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUCENTRIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUCENTRIX 

(730) Innehaver: 
 Mary Kay Inc , 16251 Dallas Parkway, TX75379-9045 

DALLAS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hudpleieprodukter, nemlig ansiktsrens, 

ansiktsmasker og tonere; lotion, kremer og geléer; 
kosmetikk, nemlig foundation. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231560 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505410 
(220) Inndato: 2005.06.08 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.15 DE 30471214 
(540) Gjengivelse av merket: 

REARPILOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REARPILOT 

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

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optiske og/eller akustiske apparater og 

instrumenter; optiske og/eller akustiske 
visningsapparater. 
12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231561 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200505016 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDSTREAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDSTREAM 

(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 Medisinsk innretning for infusering av 

medikamenter 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 231562 
(151) Reg.dato.: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Søknadsnr.: 200501436 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURIST 

(730) Innehaver: 
 Kohler Co , 444 Highland Drive, WI53044 KOHLER, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Avlukker for metallbadekar, dusjkabinett av 
metall og metallrammer til dusjkabinett, metallkroker, 
metallknagger, runde dørhåndtak av metall, hengsler og 
beslag av metall, skuffhåndtak av metall, dørhåndtak av 
metall, møbelbeslag av metall, metallklinker og -slåer, 
metallhasper, metallben, metallrammer, metallrør, 
metalldører og dørinnramming av metall, rammer av 
metall, metallrekkverk, metallgelender, dørterskeler av 
metall, ende- og avslutningsstykker av metall, 
lagringsenheter av metall, metallskap, manuelt drevne 
metallventiler og metallfester, metallskruer, metallbolter, 
metallskiver og -pakninger, små metallgjenstander, 
isenkramvarer, alle foregående varer hovedsakelig av 
metall, ventiler av metall (andre enn maskindeler). 
11 Bad, badekar, boble- og massasjebad, 
badinstallasjoner; badekar av metall; metallkummer og 
metallkumenheter; dusjer og dusjinstallasjoner; dusj- og 
badkabinetter; dusjpanner; dusjhoder; dusjdører; 
vannavledere; dusj sprøytehoder; servanter; bidéter; 
toalettrom med toaletter; toaletter; toalettskåler; 
toalettseter; berøringsfrie toaletter; berøringsfrie 
spyleapparater; vannklosetter; lys og lamper; taklys, 
taklamper; taklys og overlys for møbler; elektrisk 
belysning; lysarmaturer; avløp, kummer og vasker; 
søyler, sokler og pidestaller for servanter og vasker; 
kraner og blandebatterier; tappekraner; berøringsfrie 
tappekraner; termostatisk, infrarødt, radar- og elektronisk 
styrte tappekraner; elektriske håndtørrere; strainere for 
bruk med servant-, bad- og dusj sluk; berøringsfrie 
håndtørkeapparater; propper for bruk med servant-, bad- 
og dusjsluk; vannrenner og -utkastere; 
vannstyringsventiler for vanncisterner; 
vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for vannkraner 
og blandebatterier; urinaler; vanncisterner; 
drikkefontener; saunaer; ikke-metalliske håndtak og 
hendler for cisterner; dusjdører; sanitærapparater og -
installasjoner; apparater og innretninger for vanntilførsel 
og sanitærutstyr og sanitærporselen. 
19 Dusjavlukker og dusjvegger; byggematerialer 
for dusjkavlukker og dusjvegger; vegger og skjermer for 
bad, badekar og dusjer; dusjpanner (ikke av metall); 
badkabinetter; dørkarmer; dører; vannlåser, 
drenskammer; gulv-og veggfliser; gulvmaterialer; rør 
(ikke av metall) glassdører; rekkverk og gelender av ikke-
metallisk materiale; glasspaneler for dører; glasspaneler 
for vinduer; ikke-metalliske dørterskeler; vannrør og ikke-
metalliske ventiler for vannrør; fliser og kakkel; murstein 
og byggeklosser; bygningsmaterialer; vinduskarmer; 
støpevarer (ikke av metall) for bygging; alle foregående 
varer helt eller hovedsakelig ikke-metalliske. 
20 Møbler; møbler for hus og hjem; kontormøbler; 
skap og kabinetter; benkeplater og bordplater; senger; 
benker; bokreoler; lenestoler; stoler; kommoder; 
konsoller; pulter; anretningsbord, kjøkkenbenker; 
billedrammer; stativer og anretninger for matservering 
(møbler); avlastningsbord, skjenker, buffeter; stativer; 
pidestaller; krakker; reoler; bord; møbeldører av glass; 
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møbeldører; speil; bambusgardiner; møbler laget av 
rotting; madrasser; hyller; metallhyller; hyller laget av 
glass eller porselen for baderomsbruk; statuer av tre, 
voks, gips eller plast; toalettbord med inkorporert 
vaskeservant. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, kokekar og gryter, koke- og stekepanner, 
serviser, porselen, stentøy, fat (ikke laget av edle 
metaller), tallerkener (ikke laget av edle metaller), 
kuvertartikler og bestikk (ikke laget av edle metaller), 
drikkeglass, boller, leirvarer og pottemakervarer for 
husholdningsbruk, glasstøy for daglig bruk, vaskefat, 
børster, såpeskåler, såpedispensere, dispensere for 
tørkepapir og papirhåndklær, toalettpapirholdere og 
toalettpapirdispensere, skurebørster og skurekoster, ikke-
metalliske såpedispensere, toalettbørster, vaskevannfat, 
håndkleringer og håndklestenger, badehåndtak, 
dusjhåndtak, kroker og knagger, dispensere for 
ansiktsservietter, toalettbørstesett, avfallskurver, 
såpeholdere, tannbørsteholdere. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231563 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200504097 
(220) Inndato: 2005.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AKSJON HÅP 

(730) Innehaver: 
 Aksjon Håp , v/Marius Hammer, Postboks  2785, Solli, 

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

 36 Innsamling av penger til humanitære formål 
innen misjon. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231564 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200504098 
(220) Inndato: 2005.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AKSJON HÅP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AKSJON HÅP 

(730) Innehaver: 
 Aksjon Håp , v/Marius Hammer, Postboks  2785, Solli, 

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

 36 Innsamling av penger til humanitære formål 
innen misjon. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231565 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505200 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RYGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RYGER 

(730) Innehaver: 
 Egersund Mineralvandfabrikk AS , Postboks 53, 4379 

EGERSUND, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231566 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200500502 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.24 DK 200402900 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nordania 

(730) Innehaver: 
 Nordania Leasing Bankaktieselskap , Holmens Kanal 2-

12, 1092 KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 
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, 
nyhetsbrev, brosjyrer, trykksaker, håndbøker, lærebøker, 
kataloger, foldere, trykte publikasjoner, aviser, magasiner 
og tidsskrifter navnlig vedrørende bank-, valuta-, 
investerings-, realkreditt og finansieringsvirksomhet, 
diagrammer; trykte formularer; tabeller; prospekter. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
informasjon, rådgivning, styring, planlegging, bistand og 
overvåking vedrørende forretningsvirksomhet, 
forretningsledelse og -organisasjon; handelsinformasjon 
og -rådgivning; analyser av omkostninger; 
forretningsmessige opplysningskontorer; 
forretningsundersøkelser; innhenting av 
forretningsopplysninger; datasøking for andre i 
computerregistre og -databaser; kompilering, 
systematisering, sortering og redigering av informasjon i 
computerdatabaser og -registre; computerstøttet 
databasestyring; utarbeidelse av kontooppgjør, 
lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -
oversikter, statistiske opplysninger og økonomiske 
rapporter og prognoser; vurdering i 
forretningsanliggender; virksomhetsoperasjoner for 
andre; konsulentbistand vedrørende 
virksomhetsoverdragelse og fusjoner; omlegging av 
ervervsvirksomheter; utveksling av og handel med varer 
og tjenesteytelser for andre, herunder motorkjøretøyer, 
computer hardware, computer software og maskiner, 
apparater og utstyr til bruk for produksjonsvirksomheter, 
landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; 
salgsfremmende foranstaltninger for andre; 
innkjøpsbistand til andre ved kjøp av varer og 
tjenesteytelser; innhenting av tilbud på varer og 
tjenesteytelser på tredjemanns vegne med henblikk på å 
oppnå besparelser og forhandling med virksomheter; 
rasjonaliseringseksperter; regnskapsførsel; revisjon; 
bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og 
markedsføring; markedsføringsbistand; 
marketingforskning; markedsanalyser; 
marketingundersøkelser; utarbeidelse av 
reklamerubrikker; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse 
av salgs- og markedsføringsmateriale; adresserte 
reklame-forsendelser; online-annonsering på internett og 
computernettverk; oppdatering og spredning av annonse- 
og reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av dokumenter; 
internett- og intranettbasert elektronisk handel; 
auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; lagring og henting av 

data til transmittering, visning og lagring av finansielle 
opplysninger; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
formidlings- og meglervirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser. 
36 Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; lane-, kreditt- og finansieringsvirksomhet; 
kredittgivning; finansiering navnlig i form av leasing, 
herunder finansiell og operasjonell leasing av fast 
eiendom, motorkjøretøyer, computer hardware, computer 
software og maskiner, apparater og utstyr til bruk for 
produksjons-virksomheter, landbruksvirksomheter og 
entreprenørvirksomheter; formidling av lån, kreditt og 
finansiering; kredittkontrakter; kjøpsfinansiering; 
lånefinansiering; finansiering og lan mot sikkerhet, 
herunder i form av pant, eiendomsforbehold, garanti, 
kausjon og sikkerhet i aktiva; finansiering av 
avbetalingskjøp; avbetalingslån og -kreditt; joint venture 
finansiering; finansiering av avbetalinger; finansiering av 
lojalitetsordninger; finansiering av terminlån; 
sikkerhetsstillelse i form av kausjon og garanti; 
realkredittlån; garantistillelse og kausjonering; utvikling 
og strukturering av finansielle serviceoperasjoner og 
finansielle produkter; factoring; finansiell 
clearingvirksomhet; valutarisk virksomhet, herunder 
valutahandel og veksling av penger; 
valutavekslingstjenester; valutautstedelse; investering av 
kapital; informasjon om finansiering og investering av 
kapital; informasjon og rådgivning om alternative og 
equity investeringsstrategier; finansiell sponsing; risk 
management; investeringsfond og -foreninger, inklusiv 
alternative investeringsfond og -foreninger, herunder 
hegde fond, venture kapital fond og privat equity fond; 
pantelånervirksomhet, inkassobyråvirksomhet; 
pensjonskassevirksomhet; sparekassevirksomhet; 
bankvirksomhet; oppkreving av betalinger, herunder leie- 
og avgiftsbetalinger; analyse og tilveiebringelse av 
finansiell informasjon med henblikk på kredittstyring, 
risikostyring samt kreditt- og forsikringsvurdering; 
administrasjon, kontroll og behandling av betalinger; 
utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-, betalings-, 
bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; 
tjenesteytelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, heve-, 
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; 
utstedelse av reisesjekker, utstedelse av verdikuponger 
og sjekker; kontokort-, hevekort- og kredittkortservice; 
elektronisk overførsel av penger; homebanking; 
betalingssystemer via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; kreditt, långivning og 
finansiering via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; formidling av kreditt, 
långivning og finansiering via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; computersoftwareytelser til 
transmittering, visning og lagring av transaksjons-, 
identifikasjons- og finansielle opplysninger til bruk i 
finans-, bank og telekommunikasjonsbransjer; 
betalingsservice til bruk på et globalt computernettverk; 
finansiell informasjon, rådgivning og analyser; finansielle 
og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhet, 
fast eiendom); fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; 
forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital; utleie og 
leasing av fast eiendom, herunder kontorlokaler, 
landbrukseiendommer, ervervseiendommer og leiligheter; 
aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet og forsikringsagenturvirksomhet; 
administrasjon av forsikringskrav; informasjon og 
rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og 
gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet, herunder 
bistand og informasjon; skadeadministrasjon og -
behandling; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
megler og formidlingsvirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; forretningsmessig undervisning og 
utdannelse; praktisk undervisning (demonstrasjoner); 
tjenesteytelser og konsulentvirksomhet vedrørende 
utdannelse, undervisning og opplæring navnlig av ledelse 
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og personale; utdannelse og undervisning i forbindelse 
med forretning, industri, finansiering, 
forretningsadministrasjon, personalforhold, 
markedsføring, salgsteknikk, forretningsledelse og 
virksomhetsdrift; undervisning og opplæring innenfor edb, 
informasjonsteknologi og bruk av kommunikasjons- og 
computernettverk; undervisning og opplæring i bruk-og-
handtering av - computersoftware; utdannelse og 
undervisning i administrasjons-, fakturerings-, bestillings-, 
betalings- og salgssystemer; arrangering, ledelse og 
organisering av seminarer, kurser, undervisning, 
konvensjoner, konferanser, kongresser, utstillinger og 
demonstrasjoner vedrørende finansiering, markedsføring, 
salgsteknikk, forretningsledelse, virksomhetsdrift og 
forretningsadministrasjon. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utleie av computer 
hardware, computer software, utstyr til elektronisk 
databehandlingsutstyr og databehandlingsanlegg; juridisk 
bistand i forbindelse med finansiering herunder i form av 
operasjonell og finansiell leasing, juridisk bistand i 
forbindelse med markedsføring, forretnings-ledelse, 
virksomhetsdrift og forretningsadministrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231567 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200500511 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.27 DK 200402910 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nordania Finans 

(730) Innehaver: 
 Nordania Leasing Bankaktieselskap , Holmens Kanal 2-

12, 1092 KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 
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, 
nyhetsbrev, brosjyrer; trykksaker, håndbøker, lærebøker, 
kataloger, foldere, trykte publikasjoner, aviser, magasiner 
og tidsskrifter navnlig vedrørende bank-, valuta-, 
investerings-, realkreditt og finansieringsvirksomhet, 
diagrammer; trykte formularer; tabeller; prospekter. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
informasjon, rådgivning, styring, planlegging, bistand og 
overvåking vedrørende forretningsvirksomhet, 
forretningsledelse og -organisasjon; handelsinformasjon 
og -rådgivning; analyser av omkostninger; 
forretningsmessige opplysningskontorer; 
forretningsundersøkelser; innhenting av 
forretningsopplysninger; datasøking for andre i 
computerregistre og -databaser; kompilering, 
systematisering, sortering og redigering av informasjon i 
computerdatabaser og -registre; computerstøttet 
databasestyring; utarbeidelse av kontooppgjør, 
lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -
oversikter, statistiske opplysninger og økonomiske 
rapporter og prognoser; vurdering i 
forretningsanliggender; virksomhetsoperasjoner for 
andre; konsulentbistand vedrørende 
virksomhetsoverdragelse og fusjoner; omlegging av 
ervervsvirksomheter; utveksling av og handel med varer 
og tjenesteytelser for andre, herunder motorkjøretøyer, 
computer hardware, computer software og maskiner, 
apparater og utstyr til bruk for produksjonsvirksomheter, 
landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; 
salgsfremmende foranstaltninger for andre; 
innkjøpsbistand til andre ved kjøp av varer og 
tjenesteytelser; innhenting av tilbud på varer og 
tjenesteytelser på tredjemanns vegne med henblikk på å 
oppnå besparelser og forhandling med virksomheter; 
rasjonaliseringseksperter; regnskapsførsel; revisjon; 
bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og 
markedsføring; markedsføringsbistand; 
marketingforskning; markedsanalyser; 
marketingundersøkelser; utarbeidelse av 
reklamerubrikker; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse 
av salgs- og markedsføringsmateriale; adresserte 
reklame-forsendelser; online-annonsering på internett og 
computernettverk; oppdatering og spredning av annonse- 
og reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av dokumenter; 
internett- og intranettbasert elektronisk handel; 
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auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; lagring og henting av 
data til transmittering, visning og lagring av finansielle 
opplysninger; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
formidlings- og meglervirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
låne-, kreditt- og finansieringsvirksomhet; kredittgivning; 
finansiering navnlig i form av leasing, herunder finansiell 
og operasjonell leasing av fast eiendom, motorkjøretøyer, 
computer hardware, computer software og maskiner, 
apparater og utstyr til bruk for produksjons-virksomheter, 
landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; 
formidling av lån, kreditt og finansiering; kredittkontrakter; 
kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån 
mot sikkerhet, herunder i form av pant, 
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerhet i aktiva; 
finansiering av avbetalingskjøp; avbetalingslån og -
kreditt; joint venture finansiering; finansiering av 
avbetalinger; finansiering av lojalitetsordninger; 
finansiering av terminlån; sikkerhetsstillelse i form-av 
kausjon og garanti; realkredittlån; garantistillelse og 
kausjonering;-utvikling og strukturering av finansielle 
serviceoperasjoner og finansielle produkter; factoring; 
finansiell clearingvirksomhet; valutarisk virksomhet, 
herunder valutahandel og veksling av penger; 
valutavekslingstjenester; valutautstedelse; investering av 
kapital; informasjon om finansiering og investering av 
kapital; informasjon og rådgivning om alternative og 
equity investeringsstrategier; finansiell sponsing; risk 
management; investeringsfond og -foreninger, inklusiv 
alternative investeringsfond og -foreninger, herunder 
hegde fond, venture kapital fond og privat equity fond; 
pantelånervirksomhet, inkassobyråvirksomhet; 
pensjonskassevirksomhet; sparekassevirksomhet; 
bankvirksomhet; oppkreving av betalinger, herunder leie- 
og avgiftsbetalinger; analyse og tilveiebringelse av 
finansiell informasjon med henblikk på kredittstyring, 
risikostyring samt kreditt- og forsikringsvurdering; 
administrasjon, kontroll og behandling av betalinger; 
utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-, betalings-, 
bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; 
tjenesteytelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, heve-, 
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; 
utstedelse av reisesjekker, utstedelse av verdikuponger 
og sjekker; kontokort-, hevekort- og kredittkortservice; 
elektronisk overførsel av penger; homebanking; 
betalingssystemer via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; kreditt, långivning og 
finansiering via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; formidling av kreditt, 
långivning og finansiering via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; computersoftwareytelser til 
transmittering, visning og lagring av transaksjons-, 
identifikasjons- og finansielle opplysninger til bruk i 
finans-, bank og telekommunikasjonsbransjer; 
betalingsservice til bruk på et globalt computernettverk; 
finansiell informasjon, rådgivning og analyser; finansielle 
og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhet, 
fast eiendom); fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; 
forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital; utleie og 
leasing av fast eiendom, herunder kontorlokaler, 
landbrukseiendommer, ervervseiendommer og leiligheter; 
aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet og forsikringsagenturvirksomhet; 
administrasjon av forsikringskrav; informasjon og 
rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og 
gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet, herunder 
bistand og informasjon; skadeadministrasjon og -
behandling; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
megler og formidlingsvirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; forretningsmessig undervisning og 
utdannelse; praktisk undervisning (demonstrasjoner); 
tjenesteytelser og konsulentvirksomhet vedrørende 
utdannelse, undervisning og opplæring navnlig av ledelse 

og personale; utdannelse og undervisning i forbindelse 
med forretning, industri, finansiering, 
forretningsadministrasjon, personalforhold, 
markedsføring, salgsteknikk, forretningsledelse og 
virksomhetsdrift; undervisning og opplæring innenfor edb, 
informasjonsteknologi og bruk av kommunikasjons- og 
computernettverk; undervisning og opplæring i bruk og 
håndtering av computersoftware; utdannelse og 
undervisning i administrasjons-, fakturerings-, bestillings-, 
betalings- og salgssystemer; arrangering, ledelse og 
organisering av seminarer, kurser, undervisning, 
konvensjoner, konferanser, kongresser, utstillinger og 
demonstrasjoner vedrørende finansiering, markedsføring, 
salgsteknikk, forretningsledelse, virksomhetsdrift og 
forretningsadministrasjon. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utleie av computer 
hardware, computer software, utstyr til elektronisk 
databehandlingsutstyr og databehandlingsanlegg; juridisk 
bistand i forbindelse med finansiering herunder i form av 
operasjonell og finansiell leasing, juridisk bistand i 
forbindelse med markedsføring, forretnings-ledelse, 
virksomhetsdrift og forretningsadministrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231568 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200504945 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERAGEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERAGEM 

(730) Innehaver: 
 Ceragem Co Ltd , 177-14, Osaekdang-ri, Sungger-eup, 

Chunan-si,  CHOONGCHUNGNAM-DO, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Kiropraktiske apparater, elektriske, for 

medisinsk bruk; puter for medisinsk bruk; elektrisk 
oppvarmede puter for medisinsk bruk; elektrisk 
oppvarmede pads for medisinsk bruk; elektrisk 
oppvarmede senger for medisinsk bruk; terapeutiske 
apparater, elektriske, for medisinsk bruk; terapeutiske 
varmluftapparater; massasjeapparater; fysikalske 
apparater for medisinsk bruk; fysioterapiapparater. 
44 Kiropraktor; rekonvalesenshjem; 
helsetjenester; massasje; legebehandling; 
fysioterapitjenester; utleie av kiropraktiske apparater; 
utleie av massasjeapparater; utleie av 
fysioterapiapparater; utleie av terapeutiske apparater. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231569 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505429 
(220) Inndato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORAL-B VITALITY 

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

4 Robert Speck Parkway, ONL4Z4C5 MISSISSAUGA, 
CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Tannbørster, utskiftningsbørstehoder for 
tannbørster, tanntråd, interdentale børster. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231570 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200500528 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.24 DK 200402901 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nordania Leasing 

(730) Innehaver: 
 Nordania Leasing Bankaktieselskap , Holmens Kanal 2-

12, 1092 KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 
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, 
nyhetsbrev, brosjyrer, trykksaker, håndbøker, lærebøker, 
kataloger, foldere, trykte publikasjoner, aviser, magasiner 
og tidsskrifter navnlig vedrørende bank-, valuta-, 
investerings-, realkreditt og finansieringsvirksomhet, 
diagrammer; trykte formularer;. tabeller; prospekter. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
informasjon, rådgivning, styring, planlegging, bistand og 
overvåking vedrørende forretningsvirksomhet, 
forretningsledelse og -organisasjon; handelsinformasjon 
og -rådgivning; analyser av omkostninger; 
forretningsmessige opplysningskontorer; 
forretningsundersøkelser; innhenting av 
forretningsopplysninger; datasøking for andre i 
computerregistre og -databaser; kompilering, 
systematisering, sortering og redigering av informasjon i 
computerdatabaser og -registre; computerstøttet 
databasestyring; utarbeidelse av kontooppgjør, 
lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -
oversikter, statistiske opplysninger og økonomiske 
rapporter og prognoser; vurdering i 
forretningsanliggender; virksomhetsoperasjoner for 
andre; konsulentbistand vedrørende 
virksomhetsoverdragelse og fusjoner; omlegging av 
ervervsvirksomheter; utveksling av og handel med varer 
og tjenesteytelser for andre, herunder motorkjøretøyer, 
computer hardware, computer software og maskiner, 
apparater og utstyr til bruk for produksjonsvirksomheter, 
landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; 
salgsfremmende foranstaltninger for andre; 
innkjøpsbistand til andre ved kjøp av varer og 
tjenesteytelser; innhenting av tilbud på varer og 
tjenesteytelser på tredjemanns vegne med henblikk på å 
oppnå besparelser og forhandling med virksomheter; 
rasjonaliseringseksperter; regnskapsførsel; revisjon; 
bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og 
markedsføring; markedsføringsbistand; 
marketingforskning; markedsanalyser; 
marketingundersøkelser; utarbeidelse av 
reklamerubrikker; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse 
av salgs- og markedsføringsmateriale; adresserte 
reklame-forsendelser; online-annonsering på internett og 
computernettverk; oppdatering og spredning av annonse- 
og reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av dokumenter; 
internett- og intranettbasert elektronisk handel; 
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auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; lagring og henting av 
data til transmittering, visning og lagring av finansielle 
opplysninger; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
formidlings- og meglervirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
låne-, kreditt- og finansieringsvirksomhet; kredittgivning; 
finansiering navnlig i form av leasing, herunder finansiell 
og operasjonell leasing av fast eiendom, motorkjøretøyer, 
computer hardware, computer software og maskiner, 
apparater og utstyr til bruk for produksjons-virksomheter, 
landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; 
formidling av lån, kreditt og finansiering; kredittkontrakter; 
kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån 
mot sikkerhet, herunder i form av pant, 
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerhet i aktiva; 
finansiering av avbetalingskjøp; avbetalingslån og -
kreditt; joint venture finansiering; finansiering av 
avbetalinger; finansiering av lojalitetsordninger; 
finansiering av terminlån; sikkerhetsstillelse i form av 
kausjon og garanti; realkredittlån; garantistillelse-og-
kausjonering; utvikling og strukturering av finansielle 
serviceoperasjoner og finansielle produkter; factoring; 
finansiell clearingvirksomhet; valutarisk virksomhet, 
herunder valutahandel og veksling av penger; 
valutavekslingstjenester; valutautstedelse; investering av 
kapital; informasjon om finansiering og investering av 
kapital; informasjon og rådgivning om alternative og 
equity investeringsstrategier; finansiell sponsing; risk 
management; investeringsfond og -foreninger, inklusiv 
alternative investeringsfond og -foreninger, herunder 
hegde fond, venture kapital fond og privat equity fond; 
pantelånervirksomhet, inkassobyråvirksomhet; 
pensjonskassevirksomhet; sparekassevirksomhet; 
bankvirksomhet; oppkreving av betalinger, herunder leie- 
og avgiftsbetalinger; analyse og tilveiebringelse av 
finansiell informasjon med henblikk på kredittstyring, 
risikostyring samt kreditt- og forsikringsvurdering; 
administrasjon, kontroll og behandling av betalinger; 
utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-, betalings-, 
bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; 
tjenesteytelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, heve-, 
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; 
utstedelse av reisesjekker, utstedelse av verdikuponger 
og sjekker; kontokort-, hevekort- og kredittkortservice; 
elektronisk overførsel av penger; homebanking; 
betalingssystemer via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; kreditt, långivning og 
finansiering via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; formidling av kreditt, 
långivning og finansiering via internett og andre globale 
computernettverkssystemer; computersoftwareytelser til 
transmittering, visning og lagring av transaksjons-, 
identifikasjons- og finansielle opplysninger til bruk i 
finans-, bank og telekommunikasjonsbransjer; 
betalingsservice til bruk på et globalt computernettverk; 
finansiell informasjon, rådgivning og analyser; finansielle 
og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhet, 
fast eiendom); fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; 
forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital; utleie og 
leasing av fast eiendom, herunder kontorlokaler, 
landbrukseiendommer, ervervseiendommer og leiligheter; 
aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet og forsikringsagenturvirksomhet; 
administrasjon av forsikringskrav; informasjon og 
rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og 
gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet, herunder 
bistand og informasjon; skadeadministrasjon og -
behandling; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
megler og formidlingsvirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; forretningsmessig undervisning og 
utdannelse; praktisk undervisning (demonstrasjoner); 
tjenesteytelser og konsulentvirksomhet vedrørende 
utdannelse, undervisning og opplæring navnlig av ledelse 

og personale; utdannelse og undervisning i forbindelse 
med forretning, industri, finansiering, 
forretningsadministrasjon, personalforhold, 
markedsføring, salgsteknikk, forretningsledelse og 
virksomhetsdrift; undervisning og opplæring innenfor edb, 
informasjonsteknologi og bruk av kommunikasjons- og 
computernettverk; undervisning og opplæring i bruk og 
handtering av computersoftware; utdannelse og 
undervisning i administrasjons-, fakturerings-, bestillings-, 
betalings- og salgssystemer; arrangering, ledelse og 
organisering av seminarer, kurser, undervisning, 
konvensjoner, konferanser, kongresser, utstillinger og 
demonstrasjoner vedrørende finansiering, markedsføring, 
salgsteknikk, forretningsledelse, virksomhetsdrift og 
forretningsadministrasjon. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utleie av computer 
hardware, computer software, utstyr til elektronisk 
databehandlingsutstyr og databehandlings- anlegg; 
juridisk bistand i forbindelse med finansiering herunder i 
form av operasjonell og finansiell leasing, juridisk bistand 
i forbindelse med markedsføring, forretnings-ledelse, 
virksomhetsdrift og forretnings- administrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231571 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200504390 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGIQUINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGIQUINT 

(730) Innehaver: 
 MagiQuint AS , Johan Falkbergets vei 16, 7374 RØROS, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
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. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231572 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505170 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINT Brødskala`n 

(730) Innehaver: 
 Næringsmiddelbedriftenes Landsforening , Postboks 

5472 Majorstuen, 0305 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier,is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231573 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505433 
(220) Inndato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MITSUBISHI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MITSUBISHI 

(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd ,  TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231574 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505171 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HALVGROVT Brødskala`n 

(730) Innehaver: 
 Næringsmiddelbedriftenes Landsforening , Postboks 

5472 Majorstuen, 0305 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier,is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231575 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505172 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GROVT Brødskala`n 

(730) Innehaver: 
 Næringsmiddelbedriftenes Landsforening , Postboks 

5472 Majorstuen, 0305 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231576 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505434 
(220) Inndato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ÄLVSBYHUS 

(730) Innehaver: 
 AB Älvsbyhus , Ställverksvägen 6, 94281 ÄLVSBYN, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
tjære og bitumen; transportable bygninger, ikke av metall;
monumenter, ikke av metall; bygninger, ikke av metall. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
forretningsledelse; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester; salg og markedsføring av bygninger. 
37 Bygge- og konstruksjonsvirksomhet, samt 
oppføring av bygninger; reparasjon og vedlikehold; 
installasjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231577 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505173 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EKSTRAGROVT Brødskala`n 

(730) Innehaver: 
 Næringsmiddelbedriftenes Landsforening , Postboks 

5472 Majorstuen, 0305 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231578 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505182 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LASERJET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LASERJET 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Tonerkassetter, blekkskriverpatroner, patroner 

og kassetter for trykking og utskrift. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 231579 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200504978 
(220) Inndato: 2005.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.18 JP 2005-024155 
(540) Gjengivelse av merket: 

NPY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NPY 

(730) Innehaver: 
 GS Yuasa Corp , 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 

Minami-ku,  KYOTO-SHI, KYOTO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske batterier. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231580 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200504956 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 rammegaard.no 

(730) Innehaver: 
 Petter Olsen , c/o Firmament AS, Karl Johansgate 18 C, 

0159 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Gro Haugan Steffenrud, c/o Firmament AS, Karl 
Johansgate 18 C, 0159 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 

samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidlig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231581 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505435 
(220) Inndato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 3M Co , 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 

ST.PAUL, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

gjengivelse av lyd og bilder; datamaskin hardware og 
datamaskin software; periferiutstyr til datamaskiner; 
computer software for frembringing av notater og 
kommentarer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
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; plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; 
skrivepapir, trykte notatblokker med beskjeder, bilder 
eller dekorasjoner; notatblokker, forretningsskjemaer, 
indekskort, indekslapper, staffelipapir, staffeliblokker, 
skisseblokker, kunstblokker, bannere av papir, bokmerker 
og oppskriftskort som kleber på ene siden for oppklebing 
på overflater; klebende tape for papir- eller kontorbruk; 
innpakkingstape, kamufleringstape for papir; 
korreksjonstape for skrift; flaggtape, staffelier, 
fremvisnings- og beskjedtavler, strimler og former som er 
klebende på ene siden for oppklebing på overflater; tavler 
som kan tørrvaskes; holdere for skrivemateriell, 
notatblokker og tapeflagg; dispensere for tapeflagg og 
skrivemateriell; kulepenner og markørpenner med 
tapeflagg. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 231582 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505014 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEMOREX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEMOREX 

(730) Innehaver: 
 Orkla ASA , Postboks 423 Skøyen, 0213 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kosttilskudd i form av fiskeoljer inneholdende 
Omega-3 for medisinske formål, i flytende form og/eller i 
form av kapsler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231583 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200500938 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TASTEK SYSTEM 

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Ltd , Globe House, 4 

Temple Place, WC2R2P6 LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for 

røkere, lightere, fyrstikker. 
(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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(111) Reg.nr.: 231584 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200505018 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Odense ODENSE MARCIPAN EKTE MARSIPAN 

(730) Innehaver: 
 Odense Marcipan A/S , Toldbodgade 9-19, 5000 

ODENSE C, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 

råvarer i form av mandelmasse, marsipan, nougat, 
sjokoladetrøffel og nougattrøffel, sjokoladevarer, 
konfektyrmasse og bakemasse basert på sukker, 
mandler, nøtter og aprikoskjerner til baking samt til 
konditorivarer og konfektyrer; ferdigblandede 
ingredienser, ikke opptatt i andre klasser, til fremstilling 
av brød, bakverk og konditorvarer, krempulver og hem til 
kaker, bakverk og konditorvarer, spiselige dekorasjoner til 
kaker og bakverk. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 231585 
(151) Reg.dato.: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Søknadsnr.: 200410939 
(220) Inndato: 2004.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAPSHOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNAPSHOT 

(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 Blodsukkerovervåkingsinnretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
  

 
 



                                                     ansvarsmerker 2006.03.27 - 13/06

 

54 
 

Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 231487 
(151) Reg.dato.: 2006.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.17 

(210) Søknadsnr.: 200601563 
(220) Inndato: 2006.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

KT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KT 

(730) Innehaver: 
 Kristian Tomassen, Fokholgutua 325, 2335 STANGE, NO

(450) Kunngjøringsdato  13/06, 2006.03.27 
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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: 0449639 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.12.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507265 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEURIAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEURIAL 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre SA, 12, avenue Hoche, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, 

essential oils, cosmetics, beauty products, hair products; 
dentifrices. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products; dietetic goods for children and the sick, 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
weed and pest control. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0475317 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507266 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEUTEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEUTEL 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre SA, 12, avenue Hoche, 75008, PARIS, FR 

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

hair products, dentifrices; beauty care products for the 
body, bath products. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products; sanitary and skin care products; dietetic 
products for children and the sick, diet products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0478973 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200309858 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLTRON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLTRON 

(730) Innehaver: 
 JK-Holding GmbH, Köhlershohner Strasse, 

Gewerbegebiet, 53578, WINDHAGEN, DE 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Irradiation apparatus for the body, namely 

tanning apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0517579 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.10.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200506729 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELEVES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TELEVES 

(730) Innehaver: 
 Televes SA, Apartado 444, SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and accessories for telegraphy, 
telephony, telecommunications, radio and television; 
sound detectors and amplifiers and antennae; scientific, 
nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic data carriers, recording disks; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculating machines and data 
processing equipment; fire extinguishers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0526387 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.08.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507267 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RONDOTEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RONDOTEX 

(730) Innehaver: 
 RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Horchheimer 

Strasse 50, 67547, WORMS, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textile surface products in the form of a net tail 
made of Raschel warp-knit fabric consisting of layered 
plastic tapes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0554780 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.05.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200502330 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYCOFIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MYCOFIX 

(730) Innehaver: 
 Erber AG, Industriestrasse 21, 3130, HERZOGENBURG, 

AT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

products; disinfectants, products for destroying vermin, 
fungicides, herbicides. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products; 
foodstuffs for animals, malt, additives for foodstuffs for 
animals, particularly mineral additives for foodstuffs for 
animals for non-medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0556814 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506167 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IDIAZABAL 

(730) Innehaver: 
 Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Queso Idiazabal, Granja Modelo de Arkaute, 01092, 
ARKAUTE, ALAVA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Cheese. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0561928 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200507268 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAHN 

(730) Innehaver: 
 G C Hahn & Co Stabilisierungstechnik GmbH, 22, 

Aegidienstrasse, 23552, LÜBECK, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for use in the food industry, 
chemicals for preserving foodstuffs, stabilizers and 
emulsifiers for food. 
30 Binders for food (included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0625260 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200506732 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEUTREC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEUTREC 

(730) Innehaver: 
 Solvay SA, 33, rue du Prince Albert, 1050, BRUSSEL, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Construction of installations for purifying gas 
effluents, fumes and recycling waste products. 
40 Purifying gas effluents, fumes and recycling of 
waste products. 
42 Scientific and industrial research and 
information services relating to processes for purifying 
gas effluents, fumes and recycling waste products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0627120 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200507270 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Royal Botania 

(730) Innehaver: 
 K & F International NV, Elsendonkstraat 146, 2560, 

NIJLEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, garden furniture, cushions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0649037 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200404249 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet: 1995.06.30 FR 95 578410 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIXI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIXI 

(730) Innehaver: 
 Pixi SA, 25, rue Amelot, 75011, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Statuettes and figurines made of non-precious 

metals. 
20 Furniture, showcases, chests, frames, 
statuettes and figurines of wood, metal, cork, wicker, horn 
or bone, tortoiseshell, amber, mother of pearl or 
imitations thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0663086 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.10.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200408571 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRIMA DONNA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRIMA DONNA 

(730) Innehaver: 
 Vandersterre Groep International BV, Beneluxweg 15, 

2411NG, BODEGRAVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Cheese and cheese products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0723616 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.10.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200507272 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M 

(730) Innehaver: 
 Association Robert Mazars, 4 allée de l'Arche, Tour le 

Vinci, 92075, PARIS LA DÉFENSE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Assistance and advice to industrial or 
commercial businesses, to local and territorial 
communities and to individuals with regard to business 
management, accounting, accountant reporting, 
auditorship, personnel consultancy, negotiation and 
settlement of commercial transactions and contracts, 
commercial management. 
41 Assistance to industrial and commercial 
businesses, to local and territorial communities and to 
individuals with regard to staff training, book and 
magazine publishing. 
42 Assistance and advice to industrial and 
commercial businesses, to local and territorial 
communities and to individuals with regard to legal 
counselling; advice to industrial and commercial 
businesses, to local and territorial communities and to 
individuals with regard to staff training; computer 
programming and design of computer systems and 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0725131 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.11.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200407625 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Prima Donna 

(730) Innehaver: 
 Vandersterre Groep International BV, Beneluxweg 15, 

2411NG, BODEGRAVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Cheese and cheese products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0726510 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.08.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200507273 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Hamé 

(730) Innehaver: 
 Hamé as, c.p. 572, 68703, BABICE, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetic products, particularly for therapeutic 

purposes; food for children, infants and the sick, such as 
children and infant foodstuffs; food preparations and 
supplements of all sorts, such as tonic foodstuffs, vitamin 
preparations, foodstuffs for supplementing slimming diets 
or preparations for slimming; preparations containing 
biochemical catalysts, particularly for the physically 
active, convalescent and sick; goods for disinfecting, 
veterinary, pharmaceutical and sanitary products. 
29 Meat and meat products, such as meat pâtés, 
spreadable pâtés, terrines; fish, poultry and game, meat 
extracts, fruit, vegetables, preserved and sterilised 
mushrooms, canned prepared dishes, dried fruit, jellies, 
marmalades, jams, compotes, eggs, milk and dairy 
products, goods made with potatoes and starch, edible 
oils and fats, fruit pulp. 
30 Waffles; sweet products, including sweet 
products made of gum and essences for sweet products; 
all types of pastry goods, coffee, tea, coffee substitutes, 
honey, molasses, yeast, salt, mustard, vinegar, ketchup, 
ketchup sauces, sauces, spices, cooling ice, cereal 
flakes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0727093 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.01.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200506174 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILDRONATE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILDRONATE 

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

RIGA, LV 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0734744 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.04.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507274 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TABLETINOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TABLETINOS 

(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 cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying 
and descaling preparations; fabric softeners, laundry 
additives; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0746294 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.10.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200505765 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MASK 

(730) Innehaver: 
 Davines SpA, Via Ravasini 9/A, 43100, PARMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Dyes and cosmetic products for colouring hair; 

cosmetics, gel for beards, perfumes, after-shave lotions, 
cosmetic products for skin care, make-up products, hair 
gels and lotions, shampoos, bleaching preparations for 
cosmetic purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0771936 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200401231 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: 2001.06.29 FR 01 3 108 795 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Atos Origin 

(730) Innehaver: 
 Atos Origin, 18 Avenue d'Alsace, 92400, COURBEVOIE, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telecommunication services, particularly 

telecommunication services via telematic media and 
multimedia networks, communication via computer 
terminals, particularly via a worldwide network such as 
the Internet, computer-aided transmission of messages 
and images, electronic mail, mobile telephony. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0771974 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.12.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200506176 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOMAGOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOMAGOM 

(730) Innehaver: 
 Enrique Gil Soriano, Madrazo, 81, 08006, BARCELONA, 

ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Office requisites. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0779235 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200506177 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 P. 

The mark comprises the representation of an elongated 
letter P, followed by a dot. 

(730) Innehaver: 
 Pirelli & C SpA, Via  G.Negri 10, 20123, MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Silverware, timepieces, jewellery 

18 Luggage, leather goods. 
25 Clothing, footwear and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0780974 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200412355 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Golden Cup 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Golden Cup 

(730) Innehaver: 
 FW Langguth Erben GmbH & Co KG, Postfach 1120, 

56831, TRABEN-TRARBACH, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0787860 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200404088 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UTAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UTAX 

(730) Innehaver: 
 Utax GmbH, Ohechaussee 235, 22848, 

NORDERSTEDT, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Toner, ink; toner cartridges. 

9 Data processing equipment; data input devices, 
namely keyboards, scanners, cameras, card readers; 
data output devices, namely display units, video 
projectors, data projectors, LCD panels, plasma displays, 
printers; plotters; electric data storage units; interface 
devices for the connection of data processing equipment 
with peripheral equipment; equipment for sending, 
transmitting and receiving data; cash registers; 
measuring, signalling and monitoring instruments; 
photocopiers; telecopiers; telephones; units being a 
combination of the aforementioned machines and 
equipement; pocket and desk calculators; dictating 
machines; data bases; software; accessories for the 
aforementioned equipment, namely floppy disks, 
magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard disks, 
magnetic cards, magnetic stripes, optical storage media, 
batteries as well as accumulators therefor, mains supply 
equipment, print heads, ink reservoirs, thermal ribbons; 
telecopiers. 
16 Typewriters, text processing equipment, 
included in this class; accessories for the aforementioned 
equipment, namely typewriter ribbons, typewriter ribbon 
cassettes, correcting ribbons, correcting ribbon cassettes, 
print wheels, reel paper for printers and photocopiers; 
shredders; thermo-binding devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0793703 
(210) Nasj. ref.nr: 200300595 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.16 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.18 DE 302 13 958.3/09   
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 R&S 

(730) Innehaver: 
 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG 

Mühldorfstrasse 15 
81671 MÜNCHEN 
DE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS 

Postboks 449 Sentrum 
0104 OSLO 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 9            Electric and electronic measuring, 

signalling, checking (supervision) and testing apparatus 
and instruments; electric and electronic communications 
technology equipment; measuring and testing apparatus 
for sound, image and net communications engineering; 
high frequency transmitting and receiving apparatus; 
base stations for radio networks; aerials; automatic sets 
for testing electromagnetic compatibility; automatic 
testing devices for the manufacture of mobile 
communications equipment; radio receivers, telephones; 
data processing equipment and computers; computer 
peripherals, equipment for data entry, equipment for data 
output, equipment for data storage and data transmission 
equipment; computer programs and computer data 
bases; computer hardware and software, including 
computer software for application in the field of the 
network and system management as well as for the 
development of further software; computer hardware and 
software, including computer software for entering and 
calling up information in the Internet and the worldwide 
web; computer software downloadable from a global 
computer network; computer programs for using the 
Internet and the worldwide web; computer programs 
retrievable from the Internet and worldwide web; 
computer hardware and software, in particular for access 
to Internet systems and for using these systems; 
operating and user instructions stored in digital form for 
computers and computer software, in particular on floppy 
disks or CD-ROM. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2004.03.17. 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.27 
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 111) Int.reg.nr: 0794682 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200506178 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XES 

(730) Innehaver: 
 Raija Urrila & Filhos Limitada, Quinta da Casa Nova - 

MARECOS, 4560-221, PENAFIEL, PT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Essences for preparing beverages, non-
alcoholic beverages and preparations for making 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0811833 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200507275 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOSER-ROTH 

(730) Innehaver: 
 August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403, BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Confectionery, chocolate and chocolate 

products, pastries. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0817006 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507276 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRAZIA 

(730) Innehaver: 
 Arnoldo Mondadori Editore SpA, Via Bianca di Savoia 12, 

20122, MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard packing; office requisites 
(except furniture); desk sets, pens, brushes, pencils, 
stationery, drawing materials; greeting cards; printed 
matter, newspapers, reviews (magazines), pamphlets, 
books, user manuals, reference manuals, catalogues, 
diaries, note books, posters, photographs, lithographs, 
lithographic works of art; adhesive labels; teaching 
materials (except apparatus). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0819269 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200402506 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.27 BX 741399 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAX 

(730) Innehaver: 
 Unilever NV, Weena 455, 3013AL, ROTTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Jellies, jams, compotes; milk and milk products; 

edible oils and fats. 
30 Cocoa; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0819568 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200402681 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

euroair 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 euroair 

(730) Innehaver: 
 Aklar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 

Demirtas Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi, 
Begonya Sokak No 83-85, BURSA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0819570 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200402682 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIRTECH 

(730) Innehaver: 
 Aklar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 

Demirtas Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi, 
Begonya Sokak No 83-85, BURSA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0820938 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200403376 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.28 BX 739021 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRINCIPE 

(730) Innehaver: 
 General Biscuits Belgie NV, De Beukelaer-Pareinlaan 1, 

2200, HERENTALS, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; 
savoury or sweet, plain or flavoured appetizers made 
from fruits; dried fruit mixes, all nuts, including prepared 
walnuts and hazelnuts, such as peanuts and cashew 
nuts; milk, powdered milk, flavoured jellified milk and 
buttermilk; dairy products, namely milk desserts, 
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream 
desserts, crème fraîche, butter, cheese spreads, 
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheese, fresh 
unripened cheeses and cheese in brine, soft white 
cheese, plain or aromatized fresh cheese in paste or 
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy 
products, milk beverages, mainly of milk, milk beverages 
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy 
products. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made 
with coffee, beverages made with cocoa, beverages 
made with chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; 
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; cereal 
preparations, breakfast cereals; prepared dishes 
essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits 
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastry; all 
these goods being plain and/or topped and/or filled 
and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks 
containing baking dough, biscuit mixture or pastry 
mixture; confectionery, edible ices, ice creams essentially 
made with yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), 
frozen yoghurt (edible ices), flavoured frozen water (ices); 
honey, salt, mustard, sweet sauces, spices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821325 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200403836 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOSCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOSCA 

(730) Innehaver: 
 Linde Aktiengesellschaft, Abraham-Lincoln-Strasse 21, 

wiesbaden, 65189, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Apparatus and devices for medical purposes; 

apparatus and devices for measuring, diagnosis and/or 
analysis, for medical purposes; medical measuring 
devices; devices and apparatus for blood gas measuring, 
especially monitors for blood gas measuring of the 
human or animal body. 
42 Engineering, especially in the field of medical 
technique; technical consultancy and surveying, studies, 
calculations, examinations, analyses in the field of 
medical technique, especially for measuring of gas 
concentrations and for measuring of blood gas 
concentrations; development and construction of devices 
and apparatus, especially in the field of medical 
technique. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0821688 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200403937 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.17 BX 739154 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AXEND 

(730) Innehaver: 
 NIKO NV, Industriepark-West 40, 9100, SINT-NIKLAAS, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Services of interior designers, architects. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821694 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200403943 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.05 CH 519543 
(540) Gjengivelse av merket: 

OpenSound 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OpenSound 

(730) Innehaver: 
 Phonak Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712, STÄFA, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Biomedical apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821914 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200404114 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.10 BX 736920 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 w1se Corporate e-Banking 

(730) Innehaver: 
 KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080, BRUSSEL, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial services and automated financial 

services; information and consulting in financial 
transactions, also via the Internet; issuing, management 
and control of credit cards, payment cards and cheques; 
financial operations in connection with payments resulting 
from the use of the above cards; financing; consulting 
and intermediary services in connection with granting 
loans; financial and banking services carried out by 
means of data held in data banks; banking management 
services via computer terminals and via networks of 
computer terminals, including payment and recovery 
services, converting by means of a national and 
international format module, provision of information on 
reports and transactions, as well as on bank statements, 
custom reporting to clients, management of user access 
and rights to systems, user assistance services, 
protection of electronic signatures, analysis and 
monitoring of transactions; monetary operations; 
insurance; real estate operations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0822096 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200404322 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.08 ES 2.561.062 
(540) Gjengivelse av merket: 

PARAMITA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PARAMITA 

(730) Innehaver: 
 Paramitas SL, Principal, s/n, Pol. Ind. Los Álamos, 

18230, ATARFE, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; printing products; adhesives for 
stationery or household purposes; plastic packaging 
materials (not included in other classes); decals; decals 
applied by heating. 
35 Business management; business 
administration; office functions; advertising services and 
business promotion; import and export, retail services in 
shops and via global computer networks; all these 
services relating to all the aforesaid goods, especially to 
decals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822236 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507277 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUABLEU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUABLEU 

(730) Innehaver: 
 Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH, 

Lindenstrasse 15, 75365, CALW-ALTBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; 
hair lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0824157 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200409772 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Altys 

(730) Innehaver: 
 Sodexho Alliance, 3, avenue Newton, 78180, 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Property management, real estate 
management, leasing of real estate, real estate 
brokerage, real estate valuation, real estate appraisal. 
37 Construction and repair; installation services; 
public works; rural projects; drilling of wells; rental of 
construction tools and equipment, bulldozers, shaft 
pullers; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors 
(façade cleaning and restoring, disinfection, rat 
extermination); upkeep or cleaning of various objects 
(laundry services); repair and modification of clothing; 
retreading or vulcanization of tyres; shoe repair. 
42 Legal services, scientific and industrial 
research; computer programming; engineering, drawing 
up of plans, unrelated to business dealings; engineering 
work (not for construction); prospecting; testing of 
materials; leasing access time to a database server 
centre; engineering project studies, engineer's office 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0826835 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200407028 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.17 GB 2343706 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOUNCE BACK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOUNCE BACK 

(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 for personal 
use; 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 anti-perspirants 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: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0829720 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200506179 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mik 

(730) Innehaver: 
 Melk Inrichting Kruishoutem in het kort M I K NV, 

Hoogstraat 25, 9770, KRUISHOUTEM, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk, yoghurt, butter, desserts made with milk 
(except ice cream and edible ices), milk beverages; all 
these goods not in frozen or deep-frozen form. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0831430 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200409458 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ILOXX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ILOXX 

(730) Innehaver: 
 iloxx AG, Gutenstetter Strasse 8b, 90449, NÜRNBERG, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

 35 The bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely antiques, baby gear, safety 
equipment for babies, books, machines and tools used in 
agriculture and forestry, machines and tools used in 
construction, machines and tools used in food service, 
machines and tools used in retail services, machines and 
tools used in health care services, machines and tools 
used in lab services, machines and tools used in industry, 
cameras, photos and photo equipment, cars, car ports 
and vehicles, cell phones, clothing, shoes, accessories, 
coins, computers, consumer electronics, crafts, dolls and 
bears, DVDs and movies, entertainment memorabilia, gift 
certificates, health and beauty products, jewellery and 
watches, music, musical instruments, pottery and glass, 
sporting goods, sports memorabilia, cards and fan 
accessories, stamps, tickets, toys and hobbies, video 
games (excluding the transport thereof), and enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods. 
36 Monetary affairs, in particular, the fiduciary 
transaction of payments in connection with the 
distribution of products over the Internet. 
39 Transport, in particular, the arrangement and 
carrying out of transportation services; warehousing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836959 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200412640 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.09 FI T200400278 
(540) Gjengivelse av merket: 

JuriChip 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JuriChip 

(730) Innehaver: 
 OY Jurilab Ltd, Pl 1188, 70211, KUOPIO, FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific apparatus and instruments, in 
particular, nucleic acid detection array, being devices for 
detecting polymorphisms in clinical samples, micro-
organisms, bacteria, yeasts and other living organisms. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 
42 Scientific and technological services and 
research and design, in particular, drug target and 
diagnostic marker discovery and gene-disease 
association analysis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0838934 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200506181 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICQ 

ICQ & device (ICQ is a creative word, which has no 
meaning in English or French, or any significance in the 
industry). 

(730) Innehaver: 
 Ningbo Xinhai Electric Co Ltd, No. 142 Road Dafa, Kaifa 

Road, Cixi Economic Development Zone, CIXI CITY, 
NINGBO, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Cigarettes; tobacco pipes; pipe racks (for 

tobacco pipes); matches; lighters for smokers; gas 
containers for lighters; butane holder for use in lighters; 
cigarette paper; firestones; gas containers for cigar 
lighters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839118 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200500385 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QLIK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QLIK 

(730) Innehaver: 
 Qliktech International AB, Ideon, 22370, LUND, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Stored computer programs; computers; 

computer systems; peripherals for computers; information 
processing systems; data communication systems; 
mechanical, optical or magnetic carriers for recording and 
reproduction of sound and pictures, herein included 
gramophone records, CD discs, videotapes, discs 
(magnetic) and optical discs; exposed film; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and 
pictures. 
35 Business management assistance; input, 
processing, control, storage and/or retrieval of 
information in databases; processing and/or control of 
computerized information; storage and/or retrieval of 
computerized information; computerized data, database, 
file management; computerized storage and retrieval of 
business information; information services concerning 
enterprises, business and commercial advertising; 
customer information on sale of personal property; 
marketing of products in the form of mail order; 
preparation of advertisements and commercial 
advertising for, as well as marketing and presentation of 
products and services by way of international data 
networks, television broadcasts or other media. 
42 Computer programming; design of computer 
and computer software, maintenance, updating and 
improvement of computer software; research and 
development services regarding new products; consultant 
services regarding computer hardware and computer 
systems; electronic data processing (EDP) consultant; 
computer systems analysis; hiring-out of computer 
hardware and computer equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0840561B 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507280 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.27 DE 304 11 380.8/19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Noblesse 

(730) Innehaver: 
 Flooring Industries Ltd, West Block, IFSC, DUBLIN 1, IE 

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841927 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501964 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.28 FR 04 3 288 445 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The background comprises a strip of yellow on which are 

printed the word "Kodak" in red, the word "express" in 
white followed by the words "Digital Solutions" on a 
smaller strip in yellow shading into blue, with an 
intermediate red. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kodak express Digital Solutions 

(730) Innehaver: 
 Kodak SA, 26, rue Villiot, 75012, PARIS, FR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Photographs; photograph stands; sleeves for 
photographs; publications; printed matter. 
40 Development and printing of photographic 
films; reproduction of photographic, lithographic and 
graphic art proofs, slides and photographic films; 
inserting photographic prints and slides; manipulation 
(transformation) of photographic images by electronic 
means and computers; services of printing of images 
recorded on magnetic data media and optical data media.
41 Photographic services, digital imaging services.
42 Recording (scanning) of photographic images 
on magnetic data media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0842820 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200506182 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERNI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERNI 

(730) Innehaver: 
 Arnoldo Mondadori Editore SpA, Via Bianca di Savoia 12, 

20122, MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard articles; office requisites 
(except furniture); desk sets, pens, brushes, pencils, 
stationery, drawing materials; greeting cards; printed 
matter, newspapers, reviews, magazines, pamphlets, 
books, instructional handbooks, reference guides, 
catalogues, diaries, notebooks, posters, photographs, 
lithographs or lithographic works of art; adhesive labels; 
teaching materials (except apparatus). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845009 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200503404 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SK65 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SK65 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telephones, mobile phones; accumulators, 

batteries, automotive accessories for mobile phones, i.e. 
supports, hands-free sets, charging cables, charging 
units, charging stations, headsets, mouse devices, chip 
cards; software; optical devices, cameras. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0847605 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200504633 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WELL STROKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WELL STROKER 

(730) Innehaver: 
 Welltec ApS, Hejrevang 19, 3450, ALLERØD, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Fluid driven or electric conveyors for use in oil 

drilling and on oil wells for both land and off-shore 
applications; parts, fittings and spare parts for the 
aforementioned goods not included in other classes; 
hydraulic devices for use in anchoring and loosening of 
mechanical devices in oil and gas wells. 
9 Apparatus for hydraulic and electric pressure, 
depth and flow measure for mechanical hydraulic and 
electric locking devices for use in pulling coiled tubing 
and wirelines in oil and gas drilling and on oil or gas wells 
for both land and off-shore applications, and replacement 
parts therefore; electric devices for use in anchoring and 
loosening of mechanical devices in oil and gas wells; 
apparatus for controlling hydraulic and electric devices for 
use in the loosening and removal of debris in oil and gas 
wells; replacement parts and fittings for the 
aforementioned goods. 
37 Repair and installation services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849643 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200505556 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.14 EM 4287694 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALEIDO CRYSTAL 

(730) Innehaver: 
 Friedrich Zettl GmbH, Goethestrasse 40, 75217, 

BIRKENFELD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; precious metals and their 
alloys and goods of precious metals or coated therewith 
(included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0849662 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200505564 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEW ERA FITS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEW ERA FITS 

(730) Innehaver: 
 New Era Cap Company Inc, P.O. Box 208, NY14047, 

DERBY, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Athletic caps. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849986 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200505643 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.30 CH 529849 
(540) Gjengivelse av merket: 

YOUNG EXPLORER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YOUNG EXPLORER 

(730) Innehaver: 
 Singapore Airlines Ltd, Airline House, 25, Airline Road, 

819829, SINGAPORE, SG 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transport services for children, escort services 
for passengers, ordering and booking services for 
children's travel. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850003 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505649 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.17 SE 2005/02070 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 C-FLEX 

(730) Innehaver: 
 Bengt Johansson, Esperyd 7, 57194, NÄSSJÖ, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Vitamins and mineral supplements for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850071 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200505783 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAULIG SPECIALITY COFFEE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAULIG SPECIALITY COFFEE 

(730) Innehaver: 
 Gustav Paulig Ltd, Gustav Pauligin katu 5, 00990, 

HELSINGFORS, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850152 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200505786 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BY MK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BY MK 

(730) Innehaver: 
 KSK Fashion A/S, Danmarksvej 32 C, 8660, 

SKANDERBORG, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing for women and men. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850158 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200505788 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.02 DK VA 2004 04332 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kid-O-Kid 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kid-O-Kid 

(730) Innehaver: 
 Erik Aulkær Andersen, Vesterbrogade 140 E, 1.6., 1620, 

KØBENHAVN V, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games and playthings, gymnastic and sporting 
articles (not included in other classes), decorations for 
Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850184 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200505793 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.22 ES 2.573.314 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE MED IS THE NET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE MED IS THE NET 

(730) Innehaver: 
 Camper SL, Pol. Industrial, s/n, 07300, INCA - 

BALEARES, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies 
for food purposes, marmalades, compotes; eggs, milk 
and dairy products; edible oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, caramels, confectionery, 
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments); spices, ice for 
refreshment. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; animal foodstuffs, malt. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
33 Wines, spirits, liqueurs, and all types of 
alcoholic beverages (non beer). 
35 Import-export services, advertising, business 
management, business administration, business 
management assistance, business management of 
hotels, public relations; retail sale in stores of goods of 
leather and leather imitations, animal skins, hides, 
handbags, rucksacks, wallets, attaché cases, trunks and 
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
saddlery clothing, footwear, headgear, magazines, 
publications, especially retail sale in stores of food 
products and beverages. 
39 Goods transport, storage, packaging and 
delivery services; travel organisation and booking; tourist 
offices (except hotel and boarding house reservations, 
organisation of tours, escorting travellers; services 
consisting in information concerning travel or goods 
transport provided by brokers and travel agencies, 
information concerning prices, timetables and means of 
transport; rental services for vehicles and parking spaces, 
transport of travellers, rescue operations (transport), 
vehicle breakdown assistance (towing). 
41 Education services, training, catering schools, 
entertainment, sports and cultural activities; arranging 
and conducting of congresses, colloquiums, conferences, 
seminars, symposiums, organisation of competitions, 
gastronomic competitions, discotheque services, leisure 
activities, organisation of shows (impresario services) 
and booking of seats for shows, organisation of 
exhibitions for cultural, educational and gastronomic 
purposes. 
43 Services of restaurants, eating houses, 
canteens, catering services, food and drink self-services, 
prepared food and drink service; temporary 
accommodation in hotels, boarding houses, camping 
sites, hostels, tourist ranches holiday homes and rest 
centres; accommodation bureaux; services concerning 
booking of accommodation for travellers, provided mainly 
by travel agencies or brokers, food and drink services in 
hotels, boarding houses, camping sites, tourist ranches, 
holiday homes, rest centres, pub services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850185 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200505794 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.22 ES 2.573.313 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE WALKING SOCIETY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE WALKING SOCIETY 

(730) Innehaver: 
 Camper SL, Pol. Industrial, s/n, 07300, INCA - 

BALEARES, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies 
for food purposes, marmalades, compotes; eggs, milk 
and dairy products; edible oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, caramels, confectionery, 
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments); spices, ice for 
refreshment. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; animal foodstuffs, malt. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
33 Wines, spirits, liqueurs, and all types of 
alcoholic beverages (non beer). 
35 Import-export services, advertising, business 
management, business administration, business 
management assistance, business management of 
hotels, public relations; retail sale in stores of goods of 
leather and leather imitations, animal skins, hides, 
handbags, rucksacks, wallets, attaché cases, trunks and 
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
saddlery clothing, footwear, headgear, magazines, 
publications, especially retail sale in stores of food 
products and beverages. 
39 Goods transport, storage, packaging and 
delivery services; travel organisation and booking; tourist 
offices (except hotel and boarding house reservations, 
organisation of tours, escorting travellers; services 
consisting in information concerning travel or goods 
transport provided by brokers and travel agencies, 
information concerning prices, timetables and means of 
transport; rental services for vehicles and parking spaces, 
transport of travellers, rescue operations (transport), 
vehicle breakdown assistance (towing). 
41 Education services, training, catering schools 
entertainment, sports and cultural activities; arranging 
and conducting of congresses, colloquiums, conferences, 
seminars, symposiums, organisation of competitions, 
gastronomic competitions, discotheque services, leisure 
activities, organisation of shows (impresario services) 
and booking of seats for shows, organisation of 
exhibitions for cultural, educational and gastronomic 
purposes. 
43 Services of restaurants, eating houses, 
canteens, catering services, food and drink self-services, 
prepared food and drink service; temporary 
accommodation in hotels, boarding houses, camping 
sites, hostels, tourist ranches holiday homes and rest 
centres; accommodation bureaux; services concerning 
booking of accommodation for travellers, provided mainly 
by travel agencies or brokers, food and drink services in 
hotels, boarding houses, camping sites, tourist ranches, 
holiday homes, rest centres, pub services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850202 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200505796 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.28 BX 1056353 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kipp & Zonen 

(730) Innehaver: 
 Kipp & Zonen BV, Röntgenweg 1, 2624BD, DELFT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific instruments especially for measuring 

the atmosphere; radiometers as well as other apparatus 
for measuring radiation; scientific radiometers for 
measuring radiation of the sun in the UV, PAR, VIS, NIR 
wave length range, including pyranometers, 
pyrheliometers, UV radiometers and net radiation meters; 
scientific radiometers for measuring of heat radiation of 
the ground and heat radiation of the atmosphere in the 
FIR wave length range, including pyrgeometers, 
pyrgeometers, pyradiometers and net radiation meters; 
scientific radiometers for measuring of atmospheric 
parameters (temperature, perceptible heat flow, 
vaporizing), industrial digital and analog measuring and 
registration apparatus; data acquisition recorders, 
oscilloscopes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850217 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200505800 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 CH 530078 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VANTAGE 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 
smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850229 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200505804 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.12 DE 304 14 496.7/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ehrmann Robby 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ehrmann Robby 

(730) Innehaver: 
 Ehrmann AG, Oberschönegg im Allgäu, 87770, 

OBERSCHÖNEGG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Dietary products for non-medicinal purposes, 
included in this class; milk and milk products, namely 
sour milk products, yoghurt products, kefir products, 
buttermilk products, cream products, whey products for 
nutritional purposes, non-alcoholic milk drinks, dried milk 
products for nutrition purposes, skimmed milk products, 
half fat milk products, butter, cheese, edible fats, desserts 
consisting essentially of milk and/or cream, also together 
with binding agents based on starch, the above goods 
also containing fruits, vegetables, herbs, spices, cereals, 
juices or extracts from the above ingredients and 
flavours, all above mentioned goods as fresh and 
preserved finished products. 
30 Dietary products for non-medicinal purposes, 
included in this class; edible ices; sauces including salad 
dressings. 
32 Non-alcoholic drinks; preparations for making 
beverages, beverages as food supplements (included in 
this class); whey beverages and non-alcoholic drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850234 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200505805 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.18 AU 1025281 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOWN UNDER Vineyards 

(730) Innehaver: 
 Yarraman Estate Pty Ltd, 700 Yarraman Road, 

NSW2333, WYBONG, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850237 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200505806 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.24 DK VA 2004 04638 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Home 

(730) Innehaver: 
 Ditas AmbA, Holmstrupgårdvej 20, 8220, BRABRAND, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Solvents for paints, varnishes, lacquers and 
painters' articles. 
2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives 
against deterioration of wood, surface treatment, dyes, 
colorants and enamels. 
3 Preparations for removal of paints and 
adhesives. 
4 Industrial oils and greases. 
16 Adhesives, painters' articles, including brushes.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850265 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200505807 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.01 MC 04.24321 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOSENSES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOSENSES 

(730) Innehaver: 
 Biotherm, Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 

98000, MONACO, MC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 
gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants, cosmetics especially face, body and hand 
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and 
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; gels, mousses, balms and products 
in aerosol form for hair care and styling; hair sprays; hair 
dyes and bleaching products; hair-curling and setting 
products; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850266 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200505808 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 K ACTOR 

Fancy name "K ACTOR" consisting of the initial "K" in 
uppercase, light on a dark background, with three dots 
and of the word "ACTOR" in uppercase type, dark on a 
light background. 

(730) Innehaver: 
 Area SrL, Via Arrio, 18, 33030, BUIA (UD), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spectacles (optics); spectacle cases; spectacle 

frames; spectacle lenses; optical goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850268 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200505809 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GÖTTI + NIEDERER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GÖTTI + NIEDERER 

(730) Innehaver: 
 Sven Götti, Bürglistrasse 30, 8002, ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spectacle frames. 

35 Retailing of spectacle frames. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850299 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200505813 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.16 GB 2373173 
(540) Gjengivelse av merket: 

BABYLICIOUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BABYLICIOUS 

(730) Innehaver: 
 Babylicious Ltd, Boston House, 69-75 Boston Manor 

Road, TW89JJ, BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit compotes; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; prepared meals; ready meals; frozen 
prepared meals; frozen ready meals. 
30 Rice, tapioca, sago; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery in 
the form of desserts, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; prepared 
meals; ready meals; frozen prepared meals; frozen ready 
meals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850307 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505815 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TPA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TPA 

(730) Innehaver: 
 Halfen GmbH & Co KG, Liebigstrasse 14, 40764, 

LANGENFELD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Building materials made of metal, namely 
transport anchors, including accessory connecting parts, 
threaded rods, bolts, panels, cables, clamps, cotters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850309 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200505816 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERDOMUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERDOMUS 

The trademark consists of the word CERDOMUS. 
(730) Innehaver: 

 Cerdomus Ceramiche SpA, Via Emilia Ponente, 1000, 
48014, CASTELBOLOGNESE (RA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials, natural and artificial stones; 

chalk, plaster, lime mortar, cement and sand. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850317 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200505817 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.17 US 76/620.912 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINK AGAIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINK AGAIN 

(730) Innehaver: 
 NGC Network International LLC, 1145 17th Street, N.W, 

DC20036, WASHINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Production, distribution and presentation of 
television shows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850325 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200505819 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.12 DK VA 2004 04472 
(540) Gjengivelse av merket: 

IBUFREN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IBUFREN 

(730) Innehaver: 
 Actavis Nordic A/S, Hammervej 7, 2970, HØRSHOLM, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and medicinal preparations, 
sanitary preparations for medicinal purposes; dietetic 
preparations for medicinal use, plasters and materials for 
dressings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850331 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200505821 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMTONIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMTONIC 

(730) Innehaver: 
 Oberthur Card Systems SA, 102, boulevard 

Malesherbes, 75017, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Integrated circuit cards; chip cards; 
microprocessor cards; memory cards; programmable 
cards; remote progammable cards; electronic cards and 
badges; magnetic cards; sender-receiver cards and 
badges; radio frequency cards and badges; infrared 
cards and badges; telecommunication cards; mobile 
telephone cards; cards for access to computing and/or 
telecommunications networks; encoded cards; pre-
recorded cards with data, computer programs, software; 
computer programs; software; computer programs and 
software for use in connection with cards; computer 
programs and software recorded on cards or to be 
recorded on cards, including remotely; computers and 
computer peripherals for use in connection with cards 
and/or telecommunications apparatus; integrated circuits; 
electronic chips; magnetic and electronic cards and 
badges, with or without contact, to be used as payment, 
remote payment, loyalty and electronic wallet cards; 
magnetic and electronic cards and badges, with or 
without contact, to be used as transport, single or multiple 
transport service and/or network access and transport 
service subscription cards; electronic signature support 
software; encrypting software; encryption keys; electronic 
apparatus for checking card authenticity; computer 
programs and software for secured storage, recovery and 
transmission of information or data; computer programs 
and software for communication between chip cards and 
chip card readers and/or computer terminals; computer 
programs and software for issuing, displaying and 
memorizing information or data for identification and/or 
concerning operations and transactions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850373 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200505824 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.08 DE 305 13 556.2/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXPANLIFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPANLIFT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, decorative cosmetics. 

21 Brushes for body and beauty care. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850383 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200505825 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.17 CH 526561 
(540) Gjengivelse av merket: 

SchindlerExcellence 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SchindlerExcellence 

(730) Innehaver: 
 Inventio AG, Postfach, 6052, HERGISWIL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Elevators and freight elevators, escalators, 

conveyor belts and other vertical, horizontal and inclined 
conveyor installations; electric motors and their parts 
(included in this class); electric and hydraulic drives 
(other than for land vehicles); generators. 
37 Assembly, control in terms of maintenance, 
maintenance and repair of elevators and freight 
elevators, escalators, conveyor belts and other vertical, 
horizontal and inclined conveyor installations, master key 
systems, access facilities for buildings. 
42 Architectural consultation, construction drafting, 
surveying and engineering services for electric and 
hydraulic elevators and freight elevators, escalators, 
conveyor belts and other vertical, horizontal and inclined 
conveyor installations of any kind, electric motors, electric 
generators and master key systems, access facilities for 
buildings; consultancy, programming, elaboration, 
installation and maintenance of computer software; 
creating and maintaining Web sites for others; rental of 
access time to databases (computer services); technical 
research; technical project studies; licensing of 
intellectual property. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850391 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200505827 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECHITONIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECHITONIL 

(730) Innehaver: 
 Cederroth International AB, Box 715, 19427, UPPLANDS 

VÄSBY, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; dietetic substances for babies and sick 
people; plasters, materials for dressings; material for 
teeth filling and imprinting teeth; disinfectants; 
preparations for destroying vermin, fungicides and 
herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850572 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506045 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.14 CH 532713 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPAT SOURCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPAT SOURCE 

(730) Innehaver: 
 Novartis AG - Patent and Trademark Dept Agribusiness, 

Site Rosental, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Enteral nutrition feeding pump. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850573 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506046 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.14 CH 532714 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPAT GO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPAT GO 

(730) Innehaver: 
 Novartis AG - Patents & Trademarks Div, attn Mr W 

Dietiker, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Enteral nutrition feeding pump. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850603 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200506053 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.15 DE 304 41 078.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHEER SUMMER 

(730) Innehaver: 
 Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse 241-245, 

50823, KÖLN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850665 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506061 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.19 DE 304 66 140.6/08 
(540) Gjengivelse av merket: 

FreeFloat 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FreeFloat 

(730) Innehaver: 
 Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Electrically operated shaver, beard and hair 
cutting appliances; cases as well as accessory for the 
aforesaid appliances, in particular distance combs and 
protective caps; parts of the aforesaid appliances, in 
particular shear foils, cutter blocks as well as shear 
heads. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850697 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506071 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.19 DE 304 66 141.4/08 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREECONTROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREECONTROL 

(730) Innehaver: 
 Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476, 

KRONBERG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Electrically operated shaver, beard and hair 
cutting appliances; cases as well as accessory for the 
aforesaid appliances, in particular distance combs and 
protective caps; parts of the aforesaid appliances, in 
particular shear foils, cutter blocks as well as shear 
heads. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850707 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200506074 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SURGICAINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SURGICAINE 

(730) Innehaver: 
 Septodont Inc, 245-C Quigley Boulevard, DE19720, NEW 

CASTLE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Local dental anesthetic. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850725 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200506079 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.03 BX 1076826 
(540) Gjengivelse av merket: 

FELICE BY NICKEY NOBEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FELICE BY NICKEY NOBEL 

(730) Innehaver: 
 Centre Court Fashion BV, Overikweg 3, 5145PA, 

WAALWIJK, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bags, sacks and beauty-cases not included in 
other classes. 
24 Bath linen (except clothing); towels of textile. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850750 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200506085 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.11 BX 1069332 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lucas Bols 

The trademark consists in the shape of a bottle 
distinguished by grooves at the base of the neck and on 
the body; the signature "Lucas Bols" is engraved in relief 
on the lower part of the bottle; the word "BOLS" appears 
on the bottle cap. 

(730) Innehaver: 
 Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV, Wattstraat 61, 

2723RB, ZOETERMEER, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850768 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200506090 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.17 BX 1067992 

2004.09.29 NZ 719113 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARINA MILITARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARINA MILITARE 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 MILITARY MARINA 

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

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Cuff links, tie pins, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches; watches, chronometers, clocks, 
watchbands, wristwatches, boxes of precious metal for 
watches and jewelry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850796 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506096 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.16 SE 2004/06014 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NorFor Nordic Feed Evaluation System 

(730) Innehaver: 
 Svensk Mjölk AB, Torsgatan 14, 10546, STOCKHOLM, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter; instructional and teaching 
material (except apparatus). 
41 Education; providing of training. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850807 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200506098 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.26 IT MI2004C005392 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IC ITALCOSMETICI 

The mark is composed of letters "IC" (bold written) 
encircled by a square and words "ITALCOSMETICI" in 
any colours, format and dimension. 

(730) Innehaver: 
 Italcosmetici SrL, Via M. Vigano' De Vizzi 62, 20092, 

CINISELLO BALSAMO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics and perfumeries. 
40 Transformation of materials for making 
cosmetic products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850837 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200506103 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 DE 304 57 808.8/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

feel thirtyone 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 feel thirtyone 

(730) Innehaver: 
 Thirthy and More Versand GmbH, Mühlstrasse 39, 

73650, WINTERBACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, especially catalogues. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850838 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200506104 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 DE 304 57 809.6/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 feel thirtyone 

(730) Innehaver: 
 Thirthy and More Versand GmbH, Mühlstrasse 39, 

73650, WINTERBACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, especially catalogues. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850840 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200506106 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILENTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILENTA 

(730) Innehaver: 
 OY Silenta Ltd, Länsiväylä 7, 40700, JYVÄSKYLÄ, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Hearing protectors. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850842 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506107 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.02 DE 304 50 384.3/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOMBRERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOMBRERO 

(730) Innehaver: 
 Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co KG, 

Winsbergring 14-22, 22525, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850843 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506108 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.02 DE 304 50 385.1/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A WONDERFUL DROP, SOMBRERO ON TOP. 

(730) Innehaver: 
 Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co KG, 

Winsbergring 14-22, 22525, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0850844 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200506109 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.05 DK VA 2004 03910 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARCODE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARCODE 

(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: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850851 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200506110 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.18 DE 304 34 949.6/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Airlife 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Airlife 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Washing and bleaching preparations, cleaning 
and polishing preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, scented oils and fumigation preparations; cosmetics, 
in particular deodorants for personal use. 
4 Candles. 
5 Pharmaceutical preparations; deodorants, not 
for personal use; disinfectants, insecticides, fumigating 
sticks, air purifying preparations, air freshening 
preparations. 
9 Electric devices for attracting and killing 
insects. 
11 Air deodorizing devices; disinfectant apparatus, 
disinfectant dispensers for toilets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850973 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506148 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 DE 304 69 356.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

EconoDUAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EconoDUAL 

(730) Innehaver: 
 eupec Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter 

mbH, Max-Planck-Strasse 5, 59581, WARSTEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic components; semiconductor 
components, in particular discrete and integrated 
semiconductor components; transistors, in particular 
bipolar transistors, field-effect transistors and power 
transistors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851015 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200506153 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.23 CH 533768 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ririAQUAzip 

(730) Innehaver: 
 Riri SA, Via Catenazzi 23, 6850, MENDRISIO, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 26 Zip fasteners and their components (included in 

this class). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851021 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506156 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.17 DE 304 65 435.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

JELLY SHINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JELLY SHINE 

(730) Innehaver: 
 Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E, 

Rheinstrasse, 55116, MAINZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
cosmetic hair lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851042 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506157 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.29 HU M0404798 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RR 

(730) Innehaver: 
 Real Investments Holding Ingatlanforgalmazó és 

Szolgáltató kft, Sas u. 14-16, 1051, BUDAPEST, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothes, shoes, hats. 
35 Advertising, commercial affairs, commercial 
administration, office works. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851052 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506160 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.28 FR 04 3 297 698 
(540) Gjengivelse av merket: 

EYE FLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EYE FLY 

(730) Innehaver: 
 Parfums Givenchy, 77, rue Anatole France, 92300, 

LEVALLOIS PERRET, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Toilet soaps, perfumes, eau de Cologne and 
eau de toilette, cosmetic preparations, make-up including 
mascara, essential oils for personal use, milks, lotions, 
creams, emulsions, gels (cosmetics) for the face and 
body, deodorants for personal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851062 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200506332 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONICIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONICIT 

(730) Innehaver: 
 Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9, 6912, 

LUGANO, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, medicinal and veterinary 
preparations and substances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851066 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506333 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.18 CH 532135 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SITHERM PRO 

(730) Innehaver: 
 Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, 8047, 

ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Servomotors. 
9 Control, monitoring and regulation equipment 
for heating, ventilation and air-conditioning technology; 
control equipment for burners (not included in other 
classes); flame detectors (controllers), computers and 
software for controlling, monitoring, regulating and 
operating burner installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851069 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506334 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIDA Cruises 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIDA Cruises 

(730) Innehaver: 
 Aida Cruises - German Branch of Costa Crociere SpA, 

Am Strande 3d, 18055, ROSTOCK, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics. 
12 Apparatus for locomotion by land, air or water. 
16 Printed matter, photographs, paper, cardboard 
and goods made from these materials as far as included 
in this class, stationery, artist's material, instructional and 
teaching material (except apparatus). 
18 Trunks and traveling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, 
as far as included in this class, playing cards. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, pastry, cakes, 
bread, edible ices, honey, food preparations based on 
cereals (muesli), pizza, puddings, rusks. 
32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts, beer. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 
39 Arranging of tours, particularly of cruises and 
excursions; transport. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; translation. 
42 Weather forecasting. 
43 Temporary accommodation; providing of food 
and drink for guests in restaurants, cafeterias and cafés, 
catering, operation of holiday camps (accommodation), 
room reservation, hotels, day nurseries, bars. 
44 Manicure services, services of beauty parlors, 
massage, services of a florist. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851070 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506335 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 FR 04 3331368 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEINT MADEMOISELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEINT MADEMOISELLE 

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

NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Make-up foundation, face powder. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851071 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506336 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.22 FR 04 3331034 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO LUMIERE 

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

NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Make-up products, make-up foundation for the 
face. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851100 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200506339 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 DE 304 57 867.3/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

BONAROM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BONAROM 

(730) Innehaver: 
 Innstolz Käsewerk Roiner KG, Molkereist. 10, 94094, 

ROTTALMÜNSTER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, sausage, fish, eggs, milk, milk mixed 
beverages as far as contained in this class, milk 
products, namely butter, cheese, cheese preparations, 
cream, butter milk, condensed milk, cream for coffee, 
cream cheese and cream cheese preparations; yoghurt, 
fruit yoghurt, quark, quark preparations; desserts on the 
basis of milk, cream, yoghurt and/or quark; edible oils 
and fats. 
30 Edible ice. 
32 Whey beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851105 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200506340 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Perls 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Perls 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use, fabric softeners for laundry, rinsing 
agents for laundry and tableware, stain removing agents, 
auxiliary washing agents (included in this class); starch 
for laundry purposes; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, chemical preparations for cleaning 
metal, wood, stone, porcelain, glass, plastics and textiles.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851115 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200506342 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIGHTPEOPLE 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 NAITPIPL. 

(730) Innehaver: 
 Obchtchestvo s Ogranitchennoi Otvetstvennostyou Nait 

pipl, d. 4, Gorokhovsky per., 103064, MOSKVA, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Pens, albums, posters, tickets, forms, note 
books, spring-back binders, booklets, newspapers, 
publications, images, comics, envelopes, bottle 
envelopes of cardboard or paper, labels. 
25 Blouses, boas (necklets), ankle boots, knickers, 
trousers, football boots, ascots, waistcoats, jerseys, 
tights, masquerade costumes, beach clothes, T-shirts, 
footwear, headbands, foulards, money belts, pullovers, 
shirts, clogs (footwear), boots, saris, sweaters, dressing 
gowns, shawls, bathing caps, scarves, skirts. 
35 Rental of advertising space, opinion polling, 
online advertising on a computer network, personnel 
consulting, business management of performing artists, 
updating of advertising material, organisation of 
exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organisation of trade fairs for commercial or advertising 
purposes, shop-window dressing, researching 
information in computer databases, rental of access time 
to communication means of all kinds for advertising, bill-
posting, advertising, modelling for advertising or sales 
promotion. 
36 Collections for charity, appraisal of objects of 
art, organisation of collections. 
39 Organisation of cruises, travel organisation, 
transporting travellers. 
41 Videotape recording (filming), discotheque 
services, entertainment information, cinema studios, 
nightclubs, editing of radio and television programmes, 
music halls, organisation of balls, leisure services, 
arranging of beauty contests, organisation of 
competitions (education or entertainment), amusement 
parks, television entertainment, presentation of live 
performances, theatrical performances, rental of sound 
recordings, rental of show scenery, desktop publishing, 
radio entertainment, musical composition services, 
orchestra services, recording studio services, production 
of shows, services of an impresario. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851127 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200506344 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 DE 304 43 974.6/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROTHO BRUSH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROTHO BRUSH 

(730) Innehaver: 
 Hager & Werken GmbH & Co KG, Postfach 100654, 

47006, DUISBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Brushes for cleaning dentures. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851144 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200506347 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Schamel 

(730) Innehaver: 
 Schamel Meerrettich GmbH, Industriestraße 24-34, 

91083, BAIERSDORF/BAYERN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Foodstuffs, namely meat, fish, poultry and 
game, including molluscs and crustacea; meat extracts; 
preserved dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely 
butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder for 
nourishment, including milk drinks with predominant milk 
portions as well as desserts made of milk, yoghurt, curds 
and creams; edible oils and fats; salad dressing; 
preserves, namely meat, fish, fruit and vegetable 
preserves. 
30 Sauces (condiments) prepared with 
horseradish or mixture of horseradish, the latter made of 
horseradish and vegetables and/or fruits and/or cream; 
horseradish of natural sharpness and without preserves; 
high class or delicacy sauces, namely spicy sauces, the 
latter comprising mustard and horseradish sauces, 
except salad dressings; spices and preparations of 
spices, namely pastes of spices, the latter also based on 
mustard and/or horseradish; coffee, tea, cocoa, including 
coffee, tea and cocoa drinks; sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; cereal preparations, except foodstuffs for 
animals, porridge oats, noodles, spaghetti, biscuits, cake; 
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt for keeping fresh and 
preserving foodstuffs, salt for consumption; mustard, 
vinegar; spices, refreshing ice. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains as far as included in this class; fresh fruit and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs 
for animals, malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851150 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200506348 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.21 FI T200401041 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLAGMORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLAGMORE 

(730) Innehaver: 
 Flag Holding OY, Vattuniemenkuja 4, 00210, 

HELSINGFORS, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metallic advertisement signs, aluminium 
flagpoles, aluminium wall flagpoles. 
16 Paper advertisement posters and signs, plastic 
advertisement posters, paper flags, paper pennants, 
printed matters, photographs, textile advertisement 
posters. 
20 Wooden and plastic advertisement signs, 
flagpoles, wall flagpoles. 
22 Ropes, strings, awnings. 
24 Textile advertisement signs, advertisement 
textiles, textile decorations for marketing purposes, 
pennants, table standards, company and national flags, 
club and boat flags, signal flags, supporter flags, 
miniature flags. 
35 Advertising; rental of advertisement material, 
namely, paper and textile advertisement posters and 
signs, metallic, plastic and wooden advertisement signs, 
advertisement textiles, textile decorations for marketing 
purposes and company flags; advertising services, 
namely, design of and associated consultation related to 
paper and textile advertisement posters and signs, 
metallic, plastic and wooden advertisement signs, 
advertisement textiles, textile decorations for marketing 
purposes and company flags. 
37 Maintenance, reparation and installation 
services and associated consultation related to paper and 
textile advertisement posters and signs, metallic, plastic 
and wooden advertisement signs, advertisement textiles, 
textile decorations for marketing purposes and company 
flags, paper flags, paper pennants, printed matters, 
photographs, flagpoles, aluminium flagpoles, wall 
flagpoles, ropes, strings, awnings, pennants, table 
standards, national flags, club and boat flags, signal 
flags, supporter flags and miniature flags; rental of 
flagpoles, aluminium flagpoles and wall flagpoles. 
42 Design services and associated consultation 
related to paper flags, paper pennants, printed matter, 
photographs, flagpoles, aluminium flagpoles, wall 
flagpoles, ropes, strings, awnings, table standards, 
national flags, club and boat flags, signal flags, supporter 
flags and miniature flags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851154 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506349 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PHASER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PHASER 

(730) Innehaver: 
 Xerox Corp, 800 Long Ridge Road,  P.O. Box 1600, 

CT06904, STAMFORD, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Toner, dry ink, printers ink, solid ink, namely for 
use in printers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851164 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506355 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.30 BX 1066805 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONDOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONDOR 

(730) Innehaver: 
 Meneba BV, Brielselaan 115, 3081AB, ROTTERDAM, NL

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Flour for the bakery, confectionery and food 

industry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851177 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200506357 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 C.S. CARGO 

(730) Innehaver: 
 C S Cargo as, Hradecká 1116, 50601, JICIN, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Car transport, carting, navigation services, 

removal services, freight brokerage, transport brokerage, 
transport information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851179 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200506359 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.21 FI T200500784 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 plastopak 

(730) Innehaver: 
 AB Plasto Oy Ltd, Vikingagränd, 22100, MARIEHAMN, FI

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Plastic materials for packaging. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851206 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506367 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lidu 

"LIDU + Device". 
(730) Innehaver: 

 Jiangxi Province Lidu Fireworks Corporation Ltd, LIDU 
TOWN, JINXIAN COUNTY, JIANGXI PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 13 Firecrackers, fireworks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851625 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506603 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BACKWOODS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BACKWOODS 

(730) Innehaver: 
 Max Rohr Inc, 300 Delaware Avenue, DE19801, 

WILMINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigars. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851626 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506604 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANTA DAMIANA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANTA DAMIANA 

(730) Innehaver: 
 Max Rohr Inc, 300 Delaware Avenue, DE19801, 

WILMINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigars. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851628 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506605 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DON DIEGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DON DIEGO 

(730) Innehaver: 
 Max Rohr Inc, 300 Delaware Avenue, DE19801, 

WILMINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigars. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851629 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506606 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BREWTUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BREWTUS 

(730) Innehaver: 
 Applebee's International Inc, 4551 West 107th Street, 

Suite 100, KS66207, OVERLAND PARK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beer. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.03.27 - 13/06

 

93 
 

(111) Int.reg.nr: 0851637 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200506609 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.17 US 78485665 
(540) Gjengivelse av merket: 

POSIPHEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POSIPHEN 

(730) Innehaver: 
 Axonyx Inc, 500 Seventh Avenue 1Oth Floor, NY10018, 

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

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of cognitive disorders, neurological disorders, 
neurodegenerative disorders, dementia, and Alzheimer's 
disease; pharmaceutical preparations in the nature of a 
neuroprotective agent. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851646 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506610 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.14 ES 2627360 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIDER 

(730) Innehaver: 
 Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000, 

NEUCHÂTEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Raw or manufactured tobacco, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette 
cases and ashtrays, not of precious metal, their alloys nor 
plated therewith; pipes, pocket machines for rolling 
cigarettes, lighters; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851652 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200506611 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.22 DE 304 60 573.5/11 
(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: 
 HANDTE Umwelttechnik GmbH, Ludwigstaler Strasse 

149, 78532, TUTTLINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Air filtering installations. 
37 Installation, maintenance and repair of air 
filtering installations. 
42 Technical consultancy, development and 
research concerning air filtering installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851688 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506619 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.19 FR 04 3 294 140 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUSHDISCOUNT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUSHDISCOUNT 

(730) Innehaver: 
 Redcats SA, 110, rue de Blanchemaille, 59100, 

ROUBAIX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); 
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, 
pouches and sheets; 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); printers' type; printing blocks; mail order 
catalogues. 
18 Leather and imitation leather; animal skins and 
hides; trunks and suitcases, handbags, travelling bags 
and school bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, 
table and household linen (except paper table linen). 
25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); 
headgear. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; distribution of 
prospectuses and samples; newspaper subscription 
services for third parties; business consulting, information 
or inquiries; accounting; document reproduction; 
recruitment agencies; personnel recruitment; 
computerized file management; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 
38 Press and information agencies (news); radio, 
telegraph or telephone communication services; 
information, message and telegramme transmission by 
means of teleprinter, via computer communication 
network, via voice network and global telecommunication 
networks except all other radio, cable or satellite 
networks; communications by computer terminals. 
41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; publishing of books and magazines; 
lending libraries; animal training; show and film 
production; performing arts' agencies; rental of films, 
phonographic recordings and cinematographic projection 
apparatus and theatre set accessories; videotape editing; 
arranging of competitions in the field of education or 
entertainment; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; booking of seats for 
shows; operating lotteries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851746 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200506630 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.15 DE 304 02 118.0/37 
(540) Gjengivelse av merket: 

Panamera 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Panamera 

(730) Innehaver: 
 Dr Ing h c F Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435, 

STUTTGART, 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. 
9 Scientific, nautical, surveying, electric 
apparatus and instruments as far as included in this 
class; photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; electronic 
devices, particularly navigation devices; eyeglasses, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines 
and data processing equipment; data carriers equipped 
with programs; computer games programs; fire-
extinguishing apparatus. 
12 Vehicles, particularly motorcycles and bicycles; 
apparatus for locomotion by land, air or water; parts of 
land, air or water vehicles, included in this class. 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, particularly and 
jewellery of precious metals, imitation jewellery, precious 
stones; watches and time chronometric instruments; key 
rings, pins, tie pins, cuff links. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, as far as included in this class; stickers; printed 
matter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging, as far 
as included in this class; printers' type; printing blocks; 
calendars. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, as far as included in this class, 
particularly trunks, bags, small articles of leatherware; 
umbrellas, parasols. 
21 Sprays for perfumes, coated with precious 
metal. 
25 Clothing, footwear, headgear, gloves and belts.
28 Games, playthings, toy cars, model cars, 
gymnastic, game and sporting articles, as far as included 
in this class; golf clubs, golf balls, playing cards; model 
cars, coated with precious metal. 
34 Lighters for smokers, coated with precious 
metal. 
37 Construction and repair, namely repair and 
maintenance of automobiles, equipment and tuning of 
standard cars to sport and racing cars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0851791 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200506640 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.01 US 78/477137 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUBWAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUBWAY 

(730) Innehaver: 
 Doctor's Associates Inc, Suite 207, 3000 N.E. 30th Place, 

FL33306, FORT LAUDERDALE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Salads, vegetable and meat salads; milk-based 
beverages, consisting primarily of milk and fruit; 
combination meals consisting primarily of vegetable and 
meat salads, and a snack, for consumption on or off the 
premises; potato chips. 
30 Sandwiches and wrap sandwiches; baked 
goods, such as bread and cookies, for consumption on or 
off the premises; snacks namely pretzels, corn chips, 
tortilla chips, puffed corn curls, popped corn, cakes, 
pastries, cookies; dressings for salads, sandwiches and 
wraps; combination meals consisting primarily of a 
sandwich and a snack, for consumption on or off the 
premises. 
32 Soft drinks, fruit-based beverage consisting 
primarily of fruit and crushed ice and fruit juice drinks 
containing water, all for consumption on or off the 
premises. 
43 Restaurant services; sandwich shop services; 
catering services; take-out food services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851794 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506642 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROQUA BLANCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROQUA BLANCA 

(730) Innehaver: 
 Mas La Chevaliere, Route de Murviel, Chemin n° 12, 

Lieudit Pech du Cayrou, 34500, BEZIERS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers); wine; 
liqueurs; spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851818 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506648 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.06 AT AM 2331/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOULOUP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOULOUP 

(730) Innehaver: 
 Zumtobel Staff GmbH, Schweizer Strasse 30, 6850, 

DORNBIRN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing equipment and computers, 
computer software, especially programmes for design 
and planning of installations for lighting, air conditioning, 
ventilating and heating; regulating and control devices 
and equipment for lighting installations and lights, ballasts 
and starters for glow-discharge lamps, electronic 
transformers, connectors and plug connections for fibre 
optic cables, optical fibre light cables of glass or plastic 
fibres, lenses for focusing light. 
11 Lighting installations, devices and equipment 
and lights, fibre optic lighting installations, casings, grilles 
for directing light, reflectors and covers for lights, lamp 
sockets, lamp hanging supports, filters and barrier filters, 
light outlets (fitted lights), ventilating installations, devices 
and equipment, devices for directing and guiding air, 
ventilation grilles for directing air, rollers for directing air, 
air conditioning installations, devices and equipment, 
heating installations, devices and equipment. 
42 Technical project studies, technical and 
constructional planning of installations for lighting, air 
conditioning, ventilating and heating, computer 
programming, programming of computing routines for 
electronic data processing equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851943 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200506671 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REINA 

(730) Innehaver: 
 Cervezas Anaga SA, Avda. Francisco La Roche, 33, 

Local 201, Torre A, Edif. El Mastif, 38001, SANTA CRUZ 
DE TENERIFE (TENERIFE), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852016 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200506682 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORDON NEGRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORDON NEGRO 

(730) Innehaver: 
 Freixenet SA, Apartado de Correos, no 1, Joan Sala, 2, 

08770, SANT SAUDURNI D'ANOIA, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, spirits and liqueurs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852056 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200506691 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

liquorbrand 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 liquorbrand 

(730) Innehaver: 
 Brigitte Kalle, Zu den Pappeln 6, 59077, HAMM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewellery; clocks. 

18 Leather and imitations of leather as well as 
products made thereof, as far as included in this class. 
25 Clothing, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852075 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506694 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.01 IT RM2004C006700 
(540) Gjengivelse av merket: 

MY GOD!!! MYSTIC DENIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MY GOD!!! MYSTIC DENIM 

(730) Innehaver: 
 Quartermaster SpA, Via A. Manzoni snc - Zona 

Artigianale Ripoli, 64023, MOSCIANO S.A., IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852149 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200507279 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.29 CH 532231 
(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: 
 Monodor SA, Champ-Cadet, 1040, ST-BARTHÉLEMY, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Electric machines for preparing hot beverages, 
including hot water and pressurised steam injection 
machines for preparing teas, coffees, cocoas and non-
medicinal infusions from capsules. 
30 Coffee, tea, cocoa, coffee in capsules, tea in 
capsules, cocoa in capsules, substitutes for these goods, 
namely coffee substitutes made with grains, coffee 
substitutes made with chicory; coffee beans, cocoa 
mixtures; beverages made with chocolate, cocoa, coffee 
and tea; powder chocolate, tea for infusions, non-
medicinal infusions in capsules, beverages, except those 
made with dairy or vegetable products, included in this 
class; sauces and sauce concentrates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852667 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506989 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.10 FR 04 3 329 145 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPER AQUA-DAY 

(730) Innehaver: 
 Guerlain SA, 68, avenue des Champs-Élysées, 75008, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics, namely moisturizing milks, lotions, 
creams, emulsions, oils, balms, gels and fluids for face 
and body care; anti-wrinkle cosmetics; eye and lip 
contour fluids, gels and balms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852680 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200506991 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.06 DE 304 68 954.8/02 
(540) Gjengivelse av merket: 

CANDURIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CANDURIN 

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

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Pigments and pearlescent pigments for general 
industrial use, namely additives for the food industry, 
pharmaceutical industry and feeding stuff industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852693 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506992 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NANOBLEND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NANOBLEND 

(730) Innehaver: 
 PolyOne Corp, 33587 Walker Road, OH44012, AVON 

LAKE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Concentrates and compounds, containing non-
metallic minerals or mineral compositions, for use in the 
manufacture of plastic molded or plastic extruded articles.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852694 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506993 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 BX 1064265 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 allganic 

(730) Innehaver: 
 SQM Europe NV, St.-Pietersvliet 7, bus 8, 2000, 

ANTWERPEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science, as 
well as in fish-breeding, agriculture, horticulture and 
forestry; fertilizers and fertilizing preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852695 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506994 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 BX 1064267 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERED BY ELEMENT Q SQM 

(730) Innehaver: 
 SQM Europe NV, St.-Pietersvliet 7, bus 8, 2000, 

ANTWERPEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science, as 
well as in fish-breeding, agriculture, horticulture and 
forestry; fertilizers and fertilizing preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852696 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506995 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 BX 1064269 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SQM 

(730) Innehaver: 
 SQM Europe NV, St.-Pietersvliet 7, bus 8, 2000, 

ANTWERPEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science, as 
well as in fish-breeding, agriculture, horticulture and 
forestry; fertilizers and fertilizing preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852697 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506996 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 BX 1064270 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ultrasol 

(730) Innehaver: 
 SQM Europe NV, St.-Pietersvliet 7, bus 8, 2000, 

ANTWERPEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science, as 
well as in fish-breeding, agriculture, horticulture and 
forestry; fertilizers and fertilizers preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852703 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506997 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.14 DE 304 53 156.1/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M-Cap 

(730) Innehaver: 
 Raimund Mundorf, Liebigstraße 110, 50823, KÖLN, DE 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
loudspeakers; cabinets for loudspeakers; horns for 
loudspeakers; condensers, especially for loudspeaker-
frequency transformers; transistors (electronic); 
transformers; frequency meters; condensers (capacitors); 
condensers (optical); frequency transformers; pieces for 
frequency transformers; car radios; car cd-players; 
navigation systems; car loudspeakers; hifi output 
transformers; control panels; material for electric wires 
(wires, cables). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852708 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506998 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.26 CN 4035014 

2004.04.26 CN 4035016 
2004.04.26 CN 4035072 
2004.04.26 CN 4035075 
2004.04.26 CN 4035077 
2004.04.26 CN 4035101 
2004.04.26 CN 4035105 

(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: 
 LAN means blue; DUN means suddenly. 

(730) Innehaver: 
 Fuzhou Zhongfa Maoyi Youxian Gongsi, No. 167 

Qianhenglu Jin'an Qu, FUZHOUSHI FUJIAN, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics (for human being); hair lotions; 
potpourris (fragrances); dentifrices; cleaning 
preparations; polishing preparations; perfumery; grinding 
preparations; cakes of soap; cosmetics for animals. 
5 Air freshening preparations; pesticides; dietetic 
substances adapted for medical use; medicines for 
human purposes; sterilising preparations; sanitary towels; 
dental lacquer; aseptic napkins; adhesive bands for 
medical purposes; milk powder for babies (included in 
this class). 
21 Utensils for household purposes, not of 
precious metal; domestic glassware (including glass, 
dishes, pot, jar); porcelain ware; works of art, of 
porcelain, terracotta or glass; coffee services, not of 
precious metal; toilet utensils; combs; toothbrushes, 
electric; toothpicks; cosmetic utensils; insulating flasks; 
cleaning instruments (hand-operated); crystal 
(glassware); drinking troughs; insect traps. 
25 Clothing; footwear; hosiery; gloves (clothing); 
neckties; hats; layettes (clothing); bride costumes (for 
wedding); straps (clothing), included in this class; 
swimsuits; ski boots; waterproof clothing; costumes (for 
dancing). 
29 Ham; food products made from fish; meat, 
tinned [canned (Am.)]; jams; vegetables, preserved; 
eggs; milk products; edible oils; fruit jellies; nuts, 
prepared; edible mushroom, dried (included in this class); 
albumen for food; vegetable salads. 
30 Nourishing capsule (not for medical purposes), 
included in this class; coffee; tea; sugar; sweetmeats 
(candy); dumplings (included in this class); corn flour; 
noodles; starch products for food; ice cream; cooking 
salt; soya sauce; seasonings; yeast in pill form, not for 
medical use; aromatic preparations for food; preparations 
for stiffening whipped cream; soya flour; biscuits. 
33 Spirits (beverages); alcoholic beverages 
(except beers); sake; wine; rice wine; cooking wine; 
edible alcohol; cocktails; rice alcohol; arrack (arak). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852712 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506999 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 03 955.5/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISTIVUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISTIVUM 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852713 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507000 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 03 956.3/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENIMBLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENIMBLA 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852715 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200507001 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEYBROOK 

(730) Innehaver: 
 Huang Wei Qing, 302 Room, Building 7, Xiangzhou 

Zijingyuan, XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI CITY, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Compact disc players, computer peripheral 
devices, cabinets for loudspeakers, loudspeakers, 
receivers (audio and video), megaphones, personal 
stereos, cameras (photography), accumulator boxes, 
electric coils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852722 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200507002 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENFES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENFES 

(730) Innehaver: 
 Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co KG, 

Winsbergring 14-22, 22525, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852914 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200507042 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAELLÓ 

(730) Innehaver: 
 Control de Porciones SA, Pol. Industrial, S/N, 31550, 

RIBAFORADA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats, cooked and precooked dishes of animal 
origin. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice for refreshment. 
39 Services of delivery, storage and transport of 
meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and 
fats, cooked and precooked dishes, coffee, tea, cocoa, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flours and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice 
for refreshment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852920 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200507043 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.17 CH 530936 
(540) Gjengivelse av merket: 

COOKIE LAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COOKIE LAND 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, 

8008, ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, coffee extracts, coffee, cocoa and 
chocolate substitutes, beverages made with cocoa, 
chocolate or coffee and preparations for making such 
beverages; tea; bakery, pastry and confectionery goods, 
particularly sugar confectionery and confectionery made 
with chocolate, biscuits, dough for bread or cake mix, 
cereal preparations, ices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852921 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507044 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.08 SE 2004/03974 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIPORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIPORT 

(730) Innehaver: 
 Assa Abloy AB, Box 70340, 10723, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Locks and lock goods, also including lock 

cases, lock cylinders, striking plates, keys and key 
blanks; doors and windows; frames, hinges and handles; 
door closers (not electric); emergency and panic devices 
for doors and windows; fittings and mountings for doors 
and windows as well as other door and window 
hardware; wind breaks; parts for all the aforesaid goods 
being goods included in this class; all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; small items of 
metal hardware. 
9 Electric, electronic and electromechanical locks 
and lock goods, also including electronic lock cylinders, 
electric striking plates, door magnets, electronic keys, key 
cards, also including electronic or magnetic access 
control cards and smart cards, and ; electromechanical 
and electrohydraulic door openers, door closers and door 
operators; electric and electromechanical door and 
window hardware; electronic and magnetic sensors; 
apparatus and instruments for signalling and checking, 
also including checking and/or controlling people's 
movement within, entrance to and exit from buildings and 
through doors and gates and/or for use with locks; 
magnetic and electronic identity cards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852925 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200507045 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MP.S 

(730) Innehaver: 
 Martin Pott, Falkensteinstrasse 21, 54329, KONZ, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machine-tools, saw blades for electric saws, 

compass saws. 
8 Hand-tools, hand saws, bow saws, metal saws 
and blades for all before-mentioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852935 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507046 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 03 957.1/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRELGIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRELGIA 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852939 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200507047 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.23 US 76608209 

2004.12.16 US 78534003 
2004.12.17 US 78534525 

(540) Gjengivelse av merket: 

LUMINEERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUMINEERS 

(730) Innehaver: 
 Den-Mat Corp, 2727 Skyway Drive, CA93455, SANTA 

MARIA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dental restoratives, namely, porcelain 
laminates and porcelain veneers. 
41 Educational services, namely, courses and 
trainings in the field of dentistry. 
44 Dental services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852940 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200507048 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEXATRON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEXATRON 

(730) Innehaver: 
 Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650, HVIDOVRE, DK 

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

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances, adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852950 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200507051 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.18 CH 526661 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALIK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALIK 

(730) Innehaver: 
 Balik Räucherei im Toggenburg AG, Im Moos, 9122, 

MOGELSBERG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Chocolate and chocolate products; praline 
sweets; chocolate eggs; chocolate bars; beverages with 
or without milk made with chocolate; nut and chocolate 
butter (with chocolate predominating). 
43 Restaurant services; catering services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852951 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507052 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PePe 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PePe 

(730) Innehaver: 
 DREWEX Piotr Polak, 34-124, KLECZA DOLNA 104, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Desks, baby walkers, wooden or plastic 

ladders, armchairs, display cabinets, couches, cradles, 
chair, children's high chairs, beach chairs, furniture 
benches, bed inner-spring mattresses, playpens for 
babies, furniture, furniture for children, pillows, containers 
for toys, sofas, cabinets, chaise longue, furniture wood 
paneling; bedding except linen. 
24 Bed linen, bed linen for children, bath linen, thin 
cotton fabrics, mattress canvas, lining fabrics, cushion 
covers, pillowcases, mattress coverings, sheets, textile 
towels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852973 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507053 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.08 IT VI 2005 C 000119 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANTONINI CERESA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTONINI CERESA 

The trademark consists of the expression "ANTONINI 
CERESA" regardless of color, size and printing type. 

(730) Innehaver: 
 A C SrL, 9, Via Antonini, 31035, CROCETTA DEL 

MONTELLO, TREVISO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants or 
flowers; foodstuffs for animals; malt. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
33 Wines, spirits and liqueurs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852974 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507054 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.08 IT VI 2005 C 000118 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASTORIA LOUNGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASTORIA LOUNGE 

The trademark consists of the expression "ASTORIA 
LOUNGE" regardless of color, size and printing type. 

(730) Innehaver: 
 A C SrL, 9, Via Antonini, 31035, CROCETTA DEL 

MONTELLO, TREVISO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat; fish; poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; 
jams; eggs; milks and milk derivatives; edible oils and 
fats. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
33 Wines, spirits and liqueurs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852975 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200507055 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIENS 

(730) Innehaver: 
 Tianjin Tianshi Biological Development Co Ltd, Wu Qing 

Development Zone, Tianjin New Tech Industrial, 
TIANJIN, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Albuminous milk, pesticides, sanitary towels, 

medical bags for health care, abrasives (dental), 
pharmaceutical pillow for medical purposes, mosquito 
repellent incense. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852976 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200507056 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.18 IT MI2005c001723 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAGGIANTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAGGIANTI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The translation of "RAGGIANTI" is "RADIANT". 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, 
substitutes for bread and other bakery products; snacks 
made with cereals; biscuits, pastry and confectionery, 
chocolate and products made from chocolate or 
containing chocolate; sweet snacks, preparations for 
making cakes; pizzas and preparations for making 
pizzas, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt, sauces (condiments); spices, ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852980 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200507058 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.18 IT MI2005C001720 
(540) Gjengivelse av merket: 

NINNOLI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NINNOLI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 "NINNOLI" is "TRINKETS" 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
substitutes for bread and other bakery products; snacks 
made with cereals; biscuits, pastry and confectionery, 
chocolate and products made from chocolate or 
containing chocolate; sweet snacks, preparations for 
making cakes; pizzas and preparations for making 
pizzas, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder, 
salt, sauces (condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852984 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200507189 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.02 DE 304 68 425.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

iScan 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 iScan 

(730) Innehaver: 
 Siemens Audiologische Technik GmbH, Gebbertstrasse 

125, 91058, ERLANGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic devices and integrated software for 
the making of 3D ear imprints for the manufacture and 
adaptation of hearing aids. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0852995 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507190 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.18 DE 304 15 982.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

clino phon 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 clino phon 

(730) Innehaver: 
 Novar GmbH, Dieselstrasse 2, 41469, NEUSS, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Wired and wireless as well as optical and 

acoustical paging and signalling apparatus and systems; 
multimedia communication apparatus and systems 
including ISDN and Internet portals; chronometrical 
systems with access to telephone networks and the 
Internet; time/attendance and billing systems as well as 
their peripheral apparatus; data processing apparatus 
and computers; software for the aforesaid apparatus and 
systems; radios, television apparatus and telephones, for 
use in hospitals and retirement homes; electrical cables 
and wires; fire optical cables and peripheral apparatus 
therefor; electrotechnical installation material; apparatus 
and instruments for connecting, switching, transforming, 
storing, regulating and controlling of electricity; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of sound 
and images; electrotechnical and electronic apparatus 
and systems for controlling, monitoring and regulating 
conditions inside buildings, including apparatus and 
instruments for detecting hazards, for building access 
control, for telecommunication and for marking escape 
routes; parts of the aforesaid apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for controlling fire 
extinguishing systems; fire extinguishing apparatus; all 
aforementioned goods for use in hospitals and retirement 
homes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853002 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200507191 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 CH 530246 
(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: 
 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 
smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853003 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507192 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIRST WING 

(730) Innehaver: 
 Rolf W Rüegg, Hohleichstrasse 3, 8360, ESCHLIKON, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation of leather not included in 
other classes, trunks and suitcases, beach bags, sports 
bags, bags, wallets, purses, briefcases, travelling sets 
(leather goods), rucksacks, umbrellas, parasols and 
walking sticks. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
arranging travel tours; services of an airline company, 
namely transport of travellers, including chauffeur 
services and limousine services, passenger check-in 
services, freight transport and storage, unloading 
services; operation of a travel agency, namely travel and 
transport reservation, booking of seats for travel also via 
global computer networks (the Internet), escorting of 
travellers, provision of information relating to air and land 
transport, information about journeys or transport of 
goods by brokers, information relating to tariffs, 
timetables and methods of transport; rental of vehicles 
and airplanes. 
43 Restaurant services, temporary accomodation; 
hotel and guest-house reservations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853004 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507193 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 W 

(730) Innehaver: 
 Rolf W Rüegg, Hohleichstrasse 3, 8360, ESCHLIKON, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
arranging travel tours; services of an airline company, 
namely transport of travellers, including chauffeur 
services and limousine services, passenger check-in 
services, freight transport and storage, unloading 
services; operation of a travel agency, namely travel and 
transport reservation, booking of seats for travel also via 
global computer networks (the Internet), escorting of 
travellers, provision of information relating to air and land 
transport, information about journeys or transport of 
goods by brokers, information relating to tariffs, 
timetables and methods of transport; rental of vehicles 
and airplanes. 
43 Restaurant services, temporary 
accommodation; hotel and guest-house reservations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853010 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507194 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.14 CH 532602 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 zur Rose 

(730) Innehaver: 
 Zur Rose AG, Walzmühlestrasse 60, 8500, 

FRAUENFELD, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography. 
5 Pharmaceutical and veterinary products; 
sanitary products for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; marketing consultation for 
pharmacies and doctors. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
delivery of medicines on prescription or not in the context 
of mail order or wholesale trade in pharmaceutical goods.
44 Medical services, pharmacist services, 
pharmaceutical advice, hygiene and beauty care for 
human beings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853011 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507195 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WINKLER 

(730) Innehaver: 
 Winkler Fahrzeugteile GmbH, Russmatten 9, 4624, 

HÄRKINGEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science, 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
2 Paints, 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; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and wicks 
for lighting. 
6 Common metals and their alloys; building 
materials of metal; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electrical metal 
cables and wires; metal ironmongery and locksmithing 
articles; pipes of metal; safes; goods of common metal 
not included in other classes; ores. 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs. 
8 Hand tools and instruments (hand operated); 
cutlery (knives, forks and spoons); edged weapons; 
razors. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
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recording, transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic data carriers, recording disks; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing and computer equipment; fire extinguishers. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary installations. 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
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 articles (except 
furniture); instructional or teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included in 
other classes; products made of semi-processed plastics; 
packing, stopping and insulating materials; non-metallic 
flexible pipes. 
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included 
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); 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 materials. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853027 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507196 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 FR 04 3 317 289 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTENSIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTENSIUM 

(730) Innehaver: 
 Saft, 12 rue Sadi Carnot, 93170, BAGNOLET, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Generator sets. 

9 Apparatus and devices for storing electric 
power and supplying electric power, including primary 
and secondary electrochemical generators, cells, electric 
storage batteries, electrochemical generator batteries, 
electrochemical capacitors, super capacitors, electric 
power supply apparatus and cabinets, uninterruptible 
electric power supply apparatus and cabinets, chargers; 
apparatus and devices for transforming electric current, 
namely devices for uninterruptible power supply, electric 
current and voltage regulators, frequency convertors, 
voltage converters, rectifiers and electric current 
inverters; apparatus and devices for control, 
management, local or remote monitoring and safety of 
the aforesaid apparatus and devices, including circuit 
breakers, measuring and thermal control apparatus, fire 
protection devices, devices for protection from excess 
voltage; software, including software for the control, 
management and local or remote monitoring of the 
aforesaid apparatus and devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853039 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507198 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.23 FR 04 3 299 272 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RITZENTHALER 

(730) Innehaver: 
 Ritzenthaler (SA), 5, rue Latécoère, 78140, VELIZY-

VILLACOUBLAY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Armored bank units and, in general, 
constructions of metal, temporary or not; building 
materials of metal, armored metal doors, armored metal 
partitions, armored metal sections, metal two-door 
chambers, security latches; metal pass-throughs for cash 
and parcels; safes; locks; security barriers and fences. 
9 Electric and electronic apparatus and 
installations for security and access control, access 
control devices for accessing protected enclosures, 
automatic, electric and electronic opening and closing 
devices, especially for doors and two-door chambers; 
card readers; computers, software, programs and 
memories for computers; automatons; hardware keys, 
readers for magnetic stripe cards; electric and electronic 
apparatus for recording, processing, transmission, 
storage and production of data, images and sounds; 
alarms. 
19 Buildings, not of metal, temporary or not; non-
metallic building materials; armored glass, non-metallic 
armored partitions, non-metallic armored doors, non-
metallic two-door chambers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853042 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200507199 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.23 FR 04 3 314 260 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 danacol 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Gervais Danone, 126-130, rue Jules Guesde, 

92300, LEVALLOIS-PERRET, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Flour for pharmaceutical purposes, almond oil 
for pharmaceutical purposes; milk ferments for 
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products 
for medical use, medical preparations for slimming 
purposes, medicinal herbs, oils for medical use, 
medicinal infusions, sugar for medical purposes; salts for 
mineral water baths, mineral water salts, medicated bath 
preparations; veterinary products; nutritive substances for 
microorganisms for medical use; vitamin preparations; 
food for babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated 
soups, milks, milk powder, fruit compotes, vegetable 
purees, dehydrated vegetable purées, fruit and vegetable 
juices, cereal for babies. 
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; 
dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables; 
compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food 
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or 
game; prepared, dehydrated, cooked, preserved and 
deep-frozen dishes, essentially containing meat, fish, 
ham, poultry and/or game; savoury or sweet, plain or 
flavoured snacks made with fruits or vegetables such as 
potatoes; crisps, dried fruit mixes, all nuts including 
prepared walnuts and hazelnuts such as 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, creams, cream puddings, 
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened 
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened 
cheeses and cheese in brine, white cheese, plain or 
aromatised fresh cheese in paste or liquid form; 
beverages mainly consisting of milk or dairy products, 
milk beverages mainly consisting of milk, milk beverages 
containing fruits; plain or aromatised fermented dairy 
products; edible oils, olive oil, edible fats. 
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit 
or vegetable juices, beverages made with fruit or 
vegetables; lemonades, sodas, sorbets (beverages); 
preparations for making beverages, syrups for 
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beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-
alcoholic beverages containing lactic ferments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853043 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507200 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.10 FR 04 3 323 183 
(540) Gjengivelse av merket: 

UAGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UAGA 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Gervais Danone, 126-130, rue Jules Guesde, 

92300, LEVALLOIS-PERRET, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies; savoury or 
sweet, plain or flavoured snacks made with fruits or 
vegetables such as potatoes; crisps, dried fruit mixes, all 
oil-bearing seeds particularly prepared walnuts and 
hazelnuts such as peanuts, cashew nuts, milk, milk 
powder, flavoured jellified milks and whipped milk 
products, dairy products, namely milk desserts, yogurts, 
drinking yogurts, mousses, creams, cream puddings, 
fresh cream, butter, soft white cheese, plain or 
aromatised fresh cheese in paste or liquid form; 
beverages mainly consisting of milk or dairy products, 
milk beverages, with milk predominating, milk beverages 
containing fruits, plain or flavoured fermented dairy 
products. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made 
with coffee, beverages made with cocoa, beverages 
made with chocolate, tarts and pies (sweet or savoury), 
pizzas, cereal preparations, breakfast cereals, 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 cocktail snacks 
containing baking dough, biscuit mixture or pastry 
mixture; confectionery, edible ices, ice creams essentially 
made with yoghurt, ice creams, sorbets (edible ices), 
frozen yoghurts (confectionery ices), flavoured frozen 
water. 
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit 
or vegetable juices, beverages made with fruits or 
vegetables; lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets 
(beverages); preparations for making beverages, syrups 
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; 
non-alcoholic beverages containing lactic starters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853047 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200507201 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PREMIALNAYA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PREMIALNAYA 

(730) Innehaver: 
 Obchtchestvo s Ogranitchennoi Otvetstvennostyou 

Premial Grup, str. 1, d. 35, oul. B. Tatarskaya, 115184, 
MOSKVA, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853051 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507202 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 triglav 

(730) Innehaver: 
 Zavarovalnica Triglav dd, Miklosiceva 19, 1000, 

LJUBLJANA, SI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Actuarial services, financial analyses, financial 
management; financial affairs, financial information, 
financial management, guarantees, rent collection, 
maritime insurance underwriting, securities brokerage, 
financing services, real estate affairs, real estate 
management, fire insurance, mutual funds; lease contract 
at the completion of which the lessee becomes the owner 
of the good leased (leasing), insurance consultancy; 
insurance information; insurance, mediation in all types of 
insurance; accident insurance underwriting; health 
insurance underwriting; life assurance. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853052 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507203 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 triglav 

(730) Innehaver: 
 Zavarovalnica Triglav dd, Miklosiceva 19, 1000, 

LJUBLJANA, SI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Actuarial services, financial analyses, financial 
management; financial affairs, financial information, 
financial management, guarantees, rent collection, 
maritime insurance underwriting, securities brokerage, 
financing services, real estate affairs, real estate 
management, fire insurance, mutual funds; lease contract 
at the completion of which the lessee becomes the owner 
of the good leased (leasing), insurance consultancy; 
insurance information; insurance, mediation in all types of 
insurance; accident insurance underwriting; health 
insurance underwriting; life assurance. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853065 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200507205 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.13 CH 532242 
(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: 
 Selecta TMP AG, Rigistrasse 2, 6300, ZUG, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vending machines, in particular coffee, 

beverage and goods vending machines. 
30 Beverages made with coffee, coffee, tea, 
cocoa, sugar and artificial coffee. 
35 Renting and operating, including filling and re-
filling, automatic vending machines, in particular coffee, 
beverage and goods dispensers; providing information in 
connection with the goods sold in vending machines. 
37 Maintenance and checking of automatic 
vending machines, in particular coffee, beverage and 
goods vending machines. 
44 Nutritional advice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853301 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200507236 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLDEN CAVIAR by Biodroga 

(730) Innehaver: 
 Biodroga Cosmetics GmbH, Im Rosengarten, 76532, 

BADEN-BADEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics, perfumery, essential oils. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853313 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507238 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOPGOLD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOPGOLD 

(730) Innehaver: 
 Artus Group Marketinggesellschaft für Obstneuheiten 

mbH, Alte Karlsruher Strasse 8, 76227, KARLSRUHE, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Decorative trees and shrubs and their 

propagation material; ornamental plants; fresh fruit. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853316 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507239 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REGENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REGENT 

(730) Innehaver: 
 Bohemia Regent as, Trocnovské nám. 124, 37901, 

TREBON, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers, non-alcoholic beers, non-alcoholic 
beverages, mineral waters. 
33 Alcoholic beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853333 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200507241 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Bodyglide 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bodyglide 

(730) Innehaver: 
 Megasol Cosmetic GmbH, Jean-Monnet-Strasse 6, 

54343, FÖHREN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, 
massage oils, oils for cosmetic purposes, all the above 
products in the field of cosmetics. 
5 Medicinal oils, massage oils for medical 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853337 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200507242 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TULIP 

(730) Innehaver: 
 Duncan Enterprises, 5673 E. Shields Avenue, CA93727, 

FRESNO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Decorative paints and paint for crafts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853351 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200507244 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUNA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The English translation of "LUNA" is "moon". 

(730) Innehaver: 
 Clif Bar Inc, 1610 Fifth Street, CA94710, BERKELEY, US

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Baked products, namely fruit based snack bars.

30 Baked products, namely, grain based snack 
bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853355 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200507245 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.19 FR 043324860 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLLAJECTINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLLAJECTINE 

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

NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Active ingredients for the cosmetics industry; 
chemicals as ingredients of cosmetics. 
3 Cosmetic preparations for skin care. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853360 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200507246 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUMENE 

(730) Innehaver: 
 Inovadis SarL, 296, rue du Professeur Paul Milliez, ZA 

des Nations, 94506, CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Photographic, cinematographic, optical 

apparatus and instruments; recording apparatus, 
apparatus for reproducing sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; data processing apparatus.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.03.27 - 13/06

 

114 
 

(111) Int.reg.nr: 0853367 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200507248 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 DK VA 2005 01367 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRY PRO TEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRY PRO TEX 

(730) Innehaver: 
 PNS Holding ApS, Postboks 50, 8600, SILKEBORG, DK 

(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; waterproof, windproof, water vapour-
permeable membranes of polymers, including such 
polymers being semi-finished goods for textile purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853368 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200507249 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.06 IT MI2004C012160 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 10 e Trenta 

The trademark consists in the name 10 E TRENTA in 
fantasy characters. 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
substitutes for bread and other bakery products; snacks 
made with cereals; biscuits, pastry and confectionery; 
chocolate and products made from chocolate or 
containing chocolate; sweet snacks; preparations for 
making cakes; pizzas and preparations for making 
pizzas; edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt; sauces (condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853373 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200507250 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.10 DE 304 70388.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Schwarzkopf RevitalColor 

(730) Innehaver: 
 Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co KG, 

Hohenzollernring 127-129, 22763, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, cosmetics, preparations for caring, 
cleaning, tinting, colouring, bleaching, fixing and 
permanent waving of the hair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853376 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507252 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENTULANZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENTULANZ 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
10 Medical instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853377 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507253 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLADILANZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLADILANZ 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
10 Medical instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853378 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507254 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAPINETIK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAPINETIK 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
10 Medical instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853379 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507255 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PECTACOLAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PECTACOLAR 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
10 Medical instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853380 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507256 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASCARON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASCARON 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
10 Medical instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853381 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507257 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUTASECOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUTASECOR 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
10 Medical instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853382 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200507258 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.09 EM 004481313 
(540) Gjengivelse av merket: 

TuttoJebbo 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TuttoJebbo 

(730) Innehaver: 
 TuttoJebbo (Cyprus) Ltd, JF Kennedy Avenue 70, 

Papavassiliou Building, 2nd Floor, 1076, NICOSIA, CY 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Vacuum cleaners, cleaning appliances utilizing 
steam. 
11 Filters for drinking water, water filtering 
apparatus, water purification installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853390 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507260 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.21 DE 305 16 885.1/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

LABELLO SOS LIP BALM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LABELLO SOS LIP BALM 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic lipcare sticks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853392 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507261 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.14 DE 305 15 101.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIVEA NATURAL BEAUTY 
BOOSTER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA NATURAL BEAUTY BOOSTER 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853393 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200507188 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SeZuNET 

(730) Innehaver: 
 SZtek Anstalt, Austrasse 42, 9490, VADUZ, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for the control at distance of liquid 

propane gas reservoirs; apparatus for the reading at 
distance of meters of liquid propane gas, methane, water, 
electricity. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853396 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507262 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'EXTREME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 L'EXTREME 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic and make-up products, except 

shaving cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853398 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200507263 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LodeStar 

(730) Innehaver: 
 Bay Industrial Co Ltd, 3rd fl. Chunglim bldg., #154-16 

Samsung-dong, Gangnam-gu, 135-090, SEOUL, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motorboats, boats (except lifeboats), yachts, 
canoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853500 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200507383 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.20 FR 04 3 319 424 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fahrenheit Dior 

(730) Innehaver: 
 Parfums Christian Dior SA, 33, avenue Hoche, 75008, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, perfumes, toilet waters, 
essential oils, hair lotions, scented lotions and gels for 
face and body care, deodorants, bath gels, shower gels, 
after-shave balms and lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853510 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200507387 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.06 FR 04/3301662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOY+TOY 

(730) Innehaver: 
 Jean-Charles de Castelbajac, 10, rue Vauvilliers, 75006, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather; animal skins and 
hides; trunks and suitcases; leather boxes, leatherboard 
boxes, small bags (covers, jackets) for packaging made 
of leather; bags, namely handbags, traveling bags, 
backpacks, beach bags, wheeled bags, school bags, 
waist bags, garment bags (for travel), traveling sets 
(leather goods), bands of leather, attaché cases; purses, 
vanity cases, document holders, wallets, change purses 
not of precious metal, card cases (wallets), key cases 
(leather goods), umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853526 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200507389 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.06 FR 053333543 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORIS International 

(730) Innehaver: 
 Coris International SA, 8, rue Auber, 75009, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance and financial services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853537 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507391 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.17 IT MI2005C002868 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERNET-BRANCA 

(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca  Distillerie Srl, Via Broletto, 35, 20121, 

MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853546 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507393 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIBRA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 FIBRE 

(730) Innehaver: 
 Prendas Deportivas NZI SL, Avenida de la Paz, 203, 

30510, YECLA (MURCIA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Helmets for head protection. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
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(111) Int.reg.nr: 0853640 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200507414 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The mark consists of a red square; inside the red square 

is a curved line pointing upwards. 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Merket er et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Maskan Bank, P.O. Box: 11365-5699, TEHRAN, IR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Banking and financial services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.22 

(450) Kunngjøringsdato: 13/06, 2006.03.27 
  

 
 



 innsigelser 2006.03.27 - 13/06

 

120  
 

Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
 
(111) Reg.nr.: 230363 
(210) Søknadsnr.: 200413300 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.01.16 

(540) Gjengivelse av merket 

THE KAVLI PRIZE 
(730) Innehaver: 

 The Kavli Foundation, 26 West Micheltorena Street, 
CA93101 SANTA BARBARA, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Kavli Holding AS , Postboks 7360, 5020 BERGEN, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230364 
(210) Søknadsnr.: 200413301 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.01.16 

(540) Gjengivelse av merket 

THE KAVLI FOUNDATION 
(730) Innehaver: 

 The Kavli Foundation, 26 West Micheltorena Street, 
CA93101 SANTA BARBARA, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Kavli Holding AS , Postboks 7360, 5020 BERGEN, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230621 
(210) Søknadsnr.: 200408209 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.01.30 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Bausch & Lomb Inc, One Bausch & Lomb Place, 
NY14604-2701 ROCHESTER, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Karl Storz GmbH & Co KG , Mittelstrasse 8, 78535 

TUTTLINGEN, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
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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.: 0764947 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200112368  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Visual Friendly SA 
43 bis, Rue d'Hautpoul 
F-75019 Paris 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
35 Communication consulting and direct 
marketing; transmission of advertising data, none 
relating to logistics or distribution services. 
38 Telecommunication and electronic messaging 
services via the Internet, transmission of commercial 
and informational data, transmission of information via 
electronic catalogues via the Internet, none relating to 
logistics or distribution services. 
42 Consulting in visual ergonomics on the 
Internet and in enterprises, none relating to logistics or 
distribution services. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 13/060, 2006.03.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0784892 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200208295  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

dtm Datentechnik Hans Moll GmbH 
Benzstrasse 1 
D-88074 Meckenbeuren 
DE 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
Zacco Norway AS 
Postboks 2003 Vika 
0125 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments 
(included in this class); apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images and 
other data; magnetic recording apparatus; phonograph 
records; vending machines and mechanisms for coin-
operated machines; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus; data cables, wires, leads, 
ready made cables, cable fixings, splice boxes, 
accessories for fiberoptic cables, connecting 
components, finished cables and leads, especially 
cable partitionings and partitionings of fiberoptic cables, 
passive hardware, connecting and coupling parts, 
adapters; electrical components, namely cables, 
connectors, passive hardware. 
37 Installation of data networks; installation of 
active and passive electric components; installation of 
data cabinets; installation of components of networks; 
installation and repair of networks and components 
thereof. 
41 Entertainment and teaching; education; 
consultation in education and continuous education; 
editing and publication of texts, books and brochures, 
information material and seminar material; rental of 
books; organization, operation and supervision of 
colloquiums, conferences, congresses, correspondence 
courses, seminars and workshops; production of 
television and broadcasting programs; sporting and 
cultural activities; organizing exhibitions for cultural or 
educational purposes; organizing of competitions; 
planning, design and creation of technical 
documentation. 
42 Technical design of plans and goods. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 13/060, 2006.03.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 begrensing av varer og tjenester for int.merker 2006.03.27 - 13/06

 

122 
 

( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0802626 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200305770  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Heidemarie Posel 
Ismaninger Strasse 3 
D-81675 München 
DE 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
Onsagers AS 
Postboks 6963 St Olavs Plass 
0130 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Computer programs; carriers with recordings 
and reproductions of images and/or sound, with the 
exception of music recordings, respectively of music 
and picture recordings. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 13/060, 2006.03.27 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0848158 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200505037  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Zentiva as 
U Kabelovny 130 
10237 PRAHA 10 - DOLNÍ MECHOLUPY 
CZ 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Anti-depressive pharmaceutical preparations 
containing the active substance citalopram. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 13/060, 2006.03.27 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0852384 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200506878  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Zentiva as 
Nitrianska 100 
92027 HLOHOVEC 
SK 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Chemical products for industry and science; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances. 
3 Ethereal oils; cosmetics; hair lotions; 
deodorants for personal use (perfumery); cleansing 
preparations; perfumery. 
5 Medicines; pharmaceutical products for 
human medicine, with the exception of pharmaceutical 
products for dental and oral care; pharmaceutical 
products for veterinary use; opotherapy products; 
vaccines; serums; chemicals for use in medical, 
sanitary and pharmacy applications; bactericidal, 
fungicidal and insecticidal products; disinfectants; 
products for countering infection; dental and oral care 
products for medical use; medicines for diabetics; 
sedatives and cough preparations; medicinal herbs; 
medicinal tea and mixtures of herbs for medical use; 
vitamin preparations; tinctures and drops for medical 
use. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 13/060, 2006.03.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0856879 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200508659  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Anton Sailer 
Zweibrückenstrasse 8/2a 
80331 MÜNCHEN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Sunglasses; protective helmets, also for 
sports, ski goggles. 
25 Clothing for skiing, golfing and 
mountaineering, for après-ski as well as sporty leisure 
wear ; footwear, also including ski boots; ski gloves and 
golf gloves; headgear. 
28 Skis, ski poles, bindings and bags, ski wax; 
golf clubs, balls and bags. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 13/060, 2006.03.27 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0860582 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200510073  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Jean Durup Pere et Fils SA 
2, Grande Rue 
89800 MALIGNY 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
33 Wines, alcoholic beverages (except beers) 
and spirits. 
35 Brokerage and business relating to wines, 
alcoholic beverages and spirits; import and export of 
wines, alcoholic beverages and spirits; sales promotion 
for third parties in relation to wines, alcoholic beverages 
and spirits. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 13/060, 2006.03.27 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 171586 
(151) Reg.dato: 1996.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.03.21 

(210) Søknadsnr: 19916153 
(220) Inndato: 1991.12.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

 
1 Termoplastiske plastmaterialer i ubearbeidet 
stand for fôring av rør; fluidtette plastmasser i 
ubearbeidet stand for innvendig bekledning av beholdere; 
tilbehør til rør- og rør-ledningsinstallasjoner, nemlig 
glidemidler for å lette inn-føring av en rørende i en 
pakning i en muffeende 
6 Elektrosveisekoblinger og tilbehør til 
elektrosveise-koblinger, laget av metall eller av en 
kombinasjon av plast og metall, nemlig lukke-, anborings- 
eller trykkanboringssadler,  kapper og lokk for 
trykkanboringssadler, overgangsstykker og -muffer for 
rør, laget av metall eller av en kombinasjon av plast og 
metall, overgangsnipler for rør, tilpasningsstykker for rør, 
laget av metall eller av en kombinasjon av plast og 
metall, sveisebånd, -tråd av metall; flenser av metall; tak-
renneholdere av metall og slagstifter av metall for å feste 
rørholdere på en bygnings vegg; takrenner av metall, 
takrenne-fallrør, -springrør, -forbindelsesklemmer, -
bunnstykker, -utløpsrør, -trakter, renneopphengsbånd 
avmetall; rørholdere av metall, rørholdere av metall for 
takrennefallrør; produkter av titan, zirkon, tantal eller 
silisiumstøpegods, nemlig rør og sperreventiler (andre 
enn maskin- og motordeler); prefabrikerte sanitære 
romdeler og installasjonsenheter (ikke opptatt i andre 
klasser) hovedsakelig av metall, hovedsakelig bestående 
av stålkonstruksjon med 
vannførendeinstallasjonsledninger og 
installasjonsarmatur; tilbehør av metall eller av en 
kombinasjon av plast og metall til ovennevnte varer, 
nemlig forbindelses- og koblingsdeler, deksler, lokk, 
låseinnretninger; ventiler (ikke maskin- og motordeler) av 
høykorrosjonsbestandige metaller og legeringer for 
kjemisk og tilordnet industri, sperreinnretninger til vann, 
spillvann, damp, gasser samt til bruk i den kjemiske og 
farmasøytiske industri 
7 Anboringsmaskiner og mekanisk drevne 
anboringsapparater og spenninnretninger (maskiner) for 
å anbringe og holde fast anborings- og 
trykkanboringssadler; varer av keramikk eller metallisert 
keramikk, nemlig ventilkuler, ventilseter, stem-pler og 
plungere for stempelmaskiner og for kompressorer 

 

(maskiner), plungerstempler (som deler av maskiner), sentrifu-
galpumper og tilhørende deler (ikke opptatt i andre klasser) til 
transport av korrosive fluider, skjæreinnretninger til 
sponfraskillende verktøy, trekkonuser og trekkruller for 
fremstilling av tekstilfibre og tråd, glideringer (maskinde-ler) for 
pumper og for rørverk; mekanisk og termisk høybet-lastbare 
keramiske maskindeler (ikke opptatt i andre klasser) for 
oppbygging av maskiner og apparater for den kjemiske industri; 
bensinpumper for motorer; damppumper; trykkluft-pumper; 
rotasjonspumper; sentrifugalpumper; smørepumper og 
oljepumper (unntatt for kjøretøyer); vakuum- og centrifugal-
pumper; skruepumper; pumper for væsketransport; apparater og 
byggeelementer (ikke opptatt i andre klasser) av keramiske 
materialer og høykorrosjonsbestandige metaller og legeringer for 
kjemisk og tilordnet industri; valser, tromler og sylindre av 
keramiske materialer; valser, tromler og sylindre av slite-sterkt, 
metallfritt, keramisk materiale for rivemaskiner innenfor 
kjemifiberanlegg; produkter av titan, zirkon, tantal eller 
silisiumstøpejern, nemlig pumper (maskiner), maskinelt drevne 
apparater og sperreventiler (maskindeler); pumpe-stempler; 
ventilkuler og ventilseter for høyt trykk; glidelag-re av 
aluminiumoksid; trådtrekkekonuser, -dyser (deler av maskiner) 
for fintrekking; keramikkdeler (ikke opptatt i andre klasser) av 
aluminiumoksid for tekstilindustrien, tekstilma-skiner og deler 
derfor (ikke opptatt i andre klasser) i form av trådførere, 
styreruller og trådøyer for syntetiske tek-stilfibre; lister og belegg 
av aluminiumoksid som deler (ikke opptatt i andre klasser) av 
papirmaskiner; male- og knusema-skiner og malehoder derfor 
(maskindeler) av høyprosentig aluminiumoksid for utmaling av 
fargepigmenter for den farma-søytiske industri og for metallurgi; 
apparater av keramiske materialer, nemlig korrosjonsbestandige 
pumper (maskiner); keramiske produkter, nemlig 
korrosjonsbestandige ventiler (maskin- og motordeler) og kraner 
(maskin- og motordeler); pumper (maskiner) til bruk i den 
kjemiske og farmasøytiske industrien samt til bruk innenfor 
miljøteknikk 
8 Manuelt drevne håndapparater for anbringelse av elek-
trosveisekoblinger; anboringsapparater og spenninnretninger 
(håndbetjente) for å anbringe og holde fast anborings- og 
trykkanboringssadler 
9 Pumper for servicestasjoner; vitenskapelige apparater 
og instrumenter; luftvaskere (scrubbere) og nøytraliserings-
anordninger, nemlig anordninger for innstilling av PH-verdien i 
væsker; doseringsapparater, laboratorieapparater og instru-
menter for dosering av masse, væsker, pulver og gass; slaglod-
dede hus for likerettere (for strøm) for kraftdioder og tyris-torer i 
keramisk utførelse og i presskontaktutførelse; høyva-kuumtette 
elektriske gjennomføringskomponenter (ikke opptatt i andre 
klasser) av metallkeramikkforbindelser for pådampingsan-legg, 
for elektroakseleratorer og for ioniseringskammere; elektriske 
kondensator- og transformatorgjennomføringskompo-nenter 
(ikke opptatt i andre klasser); varer av keramikk eller metallisert 
keramikk, nemlig hus for elektriske og elektroniske koblinger, 
underlagsmateriale (substrat) for koblinger, av keramisk 
materiale, for elektrotekniske og elektroniske formål såvel som 
likeretterhus; elektrosveiseapparater og elektriske apparater for 
sveising av plast; fjernstyringsapparater for 
elektrosveiseapparater; tilkoblingskontakter for 
elektrosveiseapparater; oksygen- og oksygenpartialtrykkmålere; 
høytemperaturbestandige keramiske 
gjennomføringskomponenter (ikke opptatt i andre klasser) for 
elektriske og elektroniske formål; elektriske forbindelses- og 
klemlister og -rekker av plast/kunststoff; brannbeskyttelses-
deksler av keramikk, stenvare eller kunststoff; byggemateria-ler, 
nemlig benkebelegningsplater i stort format og bordplater, alle 
som deler av spesialmøbler for laboratoriebruk; bordplater som 
deler av spesialmøbler for laboratoriebruk; 
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 sperreinnretninger til vann, spillvann, damp og gasser, 
samt til bruk i den kjemiske og farmasøytiske industri 
11 Mekanisk og termisk høypåkjennbare 
keramikkdeler (ikke opptatt i andre klasser) for 
oppbygging av apparater for den kjemiske industri og for 
reaktorteknikk; apparater, anlegg og byggeelementer 
(ikke opptatt i andre klasser) av keramiske materialer og 
høykorrosjonsbestandige metaller og legeringer for den 
kjemiske såvel som kjemisk tilordnet industri; varme-
vekslere; laboratorieinnretninger av keramiske materialer, 
nemlig innbyggings-, utspylings- og utslagsvasker, avløp, 
rør og ledninger for kjemisk belastet avløpsvann (deler av  
sanitæranlegg) samt lufttilførsels- og utluftingsapparater, 
spjeld, luftlemmer, produkter av titan, zirkon, tantal eller 
silisiumstøpejern, nemlig ventilasjonsapparater og 
ventila-torer; keramiske byggeelementer (ikke opptatt i 
andre klasser) for kjernereaktorer; vannførende 
installasjonsledninger og -armaturer for prefabrikerte 
installasjonssanitærblokker og sanitære romceller; 
firkantrør, profiler (deler av sanitære anlegg) og tekniske 
sprøytegodsformdeler av plast for sanitær bruk; 
apparater fremstilt av keramisk materiale, nemlig korro-
sjonsbestandige varmevekslere, reaksjonskar; keramiske 
pro-dukter, nemlig korrosjonsbestandige kraner (VVS); 
korrosjons-bestandige laboratorievasker 
17 Elektrosveisekoblinger og tilbehør til 
elektrosveise-koblinger, laget av metall eller av en 
kombinasjon av plast og metall, nemlig lukke-, anborings- 
eller trykkanboringssadler, kapper og lokk for 
trykkanboringssadler, overgangselementer og -muffer av 
metall for rør, laget av metall eller av en kombi-nasjon av 
plast og metall, overgangsnipler for rør, tilpas-
ningsstykker for rør, laget av metall eller av en 
kombinasjon av plast og metall, sveisebånd, -tråd av 
plast; fleksible rør av kunststoff og beregnet for 
elektrosveisekoblinger, rørdeler (ikke opptatt i andre 
klasser), formdeler (ikke opptatt i andre klasser), 
koblingsdeler (ikke opptatt i andre klasser) og for 
overgangsdeler (ikke opptatt i andre klasser) for rør, 
tetninger for rør; gummitetningsringer for 
takrenneforbindel-sesklammere; tetningslister for tetning 
av støtfuger mellom takrenneelementer på en bygning; 
isolasjonsringer av metall for mikrobølgerør; 
isolasjonsskiver og -plater av metallkera-mikkforbindelser 
for trykte kretser og for potensiometere; 
glidetetningsringer av metallkeramikkforbindelser for 
aksial-tetninger for kjemiske pumper, for 
omrøringsaggregater og vaskemaskiner; elektriske 
isolatorer av keramikk eller metal-lisert keramikk; 
koblingsdeler (ikke opptatt i andre klasser) av plast for 
metallrørtilkoblinger; rør av plast som halv-fabrikat; 
termoplastiske plastplater (halvfabrikata) for utfôring av 
rør; fluidtette kunststoffplater (halvfabrikata) og folier av 
plast for fôring av beholdere; tilbehør for røranlegg, 
nemlig tetningsringer av plast og/eller gummi såvel som 
av metall; plastfôringsdeler (ikke opptatt i andre klas-ser) 
for avløpsrør, -sjakter og for byggeelementer av betong; 
tilbehør til ovennevnte varer, laget av metall eller av en 
kombinasjon av plast og metall, nemlig forbindelses- og 
kob-lingselementer, pakninger, tetningselementer og 
lukkeinnret-ninger; sperreinnretninger til vann, spillvann, 
damp og gasser samt til bruk i den kjemiske og 
farmasøytiske industri; venti-ler av gummi eller av 
vulkanisert fiber 
19 Ikke-metalliske takrenner, takrennefallrør, -
sprin-grør, -bunnstykker, -utløpsrør, -trakter, -
opphengningslister; keramiske byggeelementer (ikke 
opptatt i andre klasser) for reparasjon innenfor 
vakuumteknikk; korrosjonsbestandige og ikke brennbare 
utluftingsrør og formdeler (ikke opptatt i andre klasser) av 
plast; byggeelementer (ikke opptatt i andre klasser) av 
plast for høy- og lavbygg såvel som for kald-tvanns- og 
varmtvanns- og oppvarmingsinstallasjoner, nemlig rør, 
rørdeler (ikke opptatt i andre klasser), formelementer 
(ikke opptatt i andre klasser), koblingsstykker for rør, 
overgangsstykker for rør, husutløpsrør for 
brannbeskyttelse, kanal- og grunnvannsrør og -
formelementer (ikke opptatt i andre klasser) av plast, 

firkantrør, profiler og tekniske sprøytegodsformdeler (ikke 
opptatt i andre klasser) av plast, firkantrør, profiler og 
tekniske sprøytegodsformdeler (ikke opptatt i andre 
klasser) av plast for byggemarkedet; keramiske 
produkter, nemlig korrosjonsbestandige og ikke 
brennbare avluftskanaler (ikke av metall); fliseleggbare 
plater for prefabrikerte installasjonssanitærblokker og 
prefabrikerte sanitære romceller; materialer for 
fremstilling av varer av keramiske stoffer, nemlig 
keramiske råstoffer i form av pul-ver; byggematerialer av 
keramikk, stenvare eller plast i form av 
brannbeskyttelsesdeksler; ventiler for dreneringsrør, 
unntatt av metall eller plast; keramiske produkter, nemlig 
korrosjonsbestandige rørledninger og deres 
koblingselementer (ikke opptatt i andre klasser) 
20 Plater for bord til laboratoriebruk, flenser av 
plast, festeinnretninger, -klemmer (ikke av metall) for rør 
og for takrennefallrør; varer av keramikk eller metallisert 
keramikk, nemlig ventiler (andre enn maskin- og 
motordeler) for kjemisk fremstillingsteknikk og for 
blandebatterier for væsker; venti-ler (andre enn maskin- 
og motordeler) av keramiske stoffer eller av 
korrosjonsbestandige ikke-metalliske stoffer for kjemisk 
og tilordnet industri 
37 Reparasjon og vedlikehold av pumper og 
armaturer 

  
 
(111) Reg.nr.: 174392 
(151) Reg.dato: 1996.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.06.20 

(210) Søknadsnr: 19930849 
(220) Inndato: 1993.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

HP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Apparater og anlegg for informasjons- og 
databehandling, -lagring og -utvikling; 
datamaskinprogrammer innregistrert på databærere; 
faxmaskiner; vitenskapelige, elektriske, elektroniske, 
optiske og optoelektroniske apparater og instrumenter 
(ikke opptatt i andre klasser) samt apparater og 
instrumenter for signalering, måling, testing og kontroll; 
instrumenter til bruk for analyser, nemlig gass 
kromatografer, superkritiske fluid kromatografer, 
væskekromatografer, massespektrometere, 
spektrofotometere, kapilær-elektroforeseanlegg samt 
kjemiske prøvepreparat-anlegg; video- og audio-opptak 
innregistrert på bærere. 
16 Aviser og informasjonsblad, tidsskrifter, 
brosjyrer, bøker, kataloger, særtrykk av artikler, dataark, 
produkt- og systemapplikasjonsveiledninger, tekniske 
bulletiner, manualer (håndbøker) for produkt- og 
systemdrift og -service; papir (ikke opptatt i andre 
klasser); penner og skrivehoder. 
37 Justering, vedlikehold, installering og 
reparasjon av elektroniske, databehandlings-, medisinske 
og analyseanordninger. 
41 Seminarer og kurs innenfor områdene 
vitenskap, ingeniørvirksomhet, datamaskinsystemer, 
helseomsorg og forretningsdrift; produksjon av video- og 
audio-opptak for andre. 
42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende 
datamaskiner, elektroniske, signalerings-, måle-, 
databehandlingsprodukter samt vedrørende analyse- og 
medisinske produkter; konsultasjonstjenester vedrørende 
nettverksplanleggings- og -administrasjonstjenester 
(datakonsultasjonstjenester); 
datamaskinprogrammeringstjenester; utvikling av måle- 
og beregningssystemer; tjenester i forbindelse med utleie 
og leasing av datamaskin-, elektroniske-, signalerings-, 
måle- og databehandlingsprodukter samt vedrørende 
analyse- og medisinske produkter. 
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(111) Reg.nr.: 174586 
(151) Reg.dato: 1996.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.06.27 

(210) Søknadsnr: 19942678 
(220) Inndato: 1994.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

14 Ur og kronometriske instrumenter, artikler 
fremstilt av edle metaller eller edle metallegeringer (ikke 
opptatt i andre klasser), nemlig modellbiler, juvelérvarer, 
gullsmedvarer og kunsthåndverksartikler fremstilt av edle 
metaller eller edle metallegeringer, plettvarer (unntatt 
knivsmedvarer, gafler og skjeer) 

  
 
(111) Reg.nr.: 175346 
(151) Reg.dato: 1996.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.07.18 

(210) Søknadsnr: 19891433 
(220) Inndato: 1989.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASKO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

20 Hele klassen 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
husholdnings- og kjøkkenredskaper (ikke av edelt metall 
eller plettert dermed), nemlig stekepanner, kokekjeler, 
gryter, mortertrau av metall, håndkverner for husbruk, 
bærbare kjølebokser (ikke elektris-ke), skjærebrett for 
kjøkken, kjøkkenredskaper (ikke av edel-metall) 
22 Hele klassen 
24 Hele klassen 
26 Hele klassen 
27 Hele klassen 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100731 
(151) Reg.Dato.: 1978.07.27 
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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.: 105237, 191645, 196685 
(730) Tidligere innehaver: 
 P I Fashion BV, Hoogooddreef 54e, NL-1101 BE 

Amsterdam, NL 
P. I. Fashion BV, Hoogoorddreef 54e, NL-1101 BE 
Amsterdam Zuidoost, NL 

(740) Ny Innehaver: 
 Asian and Western Classics BV, Johannes Vermeerplein 

11, 1071DV AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 120561, 150233, 160099, 195842, 192368, 

195268, 210947 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fashion Box Group SpA, Via Marcoai 1, 31011 ASOLO - 

FRAZIONE CASELLA, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Fashion Box SpA, Via Marcoai, 1, 31011 ASOLO-

FRAZIONE CASELLA (TREVISIO), IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 124723 
(730) Tidligere innehaver: 
 Holmen AB, Box 5407, 11484 STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 M-real Corp, Revontulentie 6, 02100 ESBO, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 138527, 177200, 219067 
(730) Tidligere innehaver: 
 Noral ASA, Industriveien 1, 1870 ØRJE, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Noral International AS, Boks 159, 1871 ØRJE, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 147906 
(730) Tidligere innehaver: 
 Laharco Holdings LTD, Toronto, ON, CA 
(740) Ny Innehaver: 
 Source Atlantique Inc, 140 Sylvan Avenue, NJ07632-

2508 ENGLEWOOD CLIFFS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 195400, 197674 
(730) Tidligere innehaver: 
 Four Seasons Hotels LTD, Bridgetown, BB 
(740) Ny Innehaver: 
 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd, Chancery  House, 

High Street BRIDGETOWN, BB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 169152 
(730) Tidligere innehaver: 
 CONSORZIO UNISERVICE, Milano, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Unipro Servizi SrL, Via Accademia, 33, 20131 MILANO, 

IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172590 
(730) Tidligere innehaver: 
 Labofa A/S, Skælskør, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Labofa Munch A/S, Smidstrupvej 11, 4230 SKÆLSKØR, 

DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172758 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sioux GmbH & Co KG, Finkenweg 2-4, D-74399 

Walheim, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Sioux GmbH, Finkenweg 2-4, 74399 WALHEIM, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172766 
(730) Tidligere innehaver: 
 FOSSEN AS  

Postboks 325  
5051 Nesttun  
NO 

(740) Ny Innehaver: 
 FOSSEN AS  

Postboks 93  
5051 NESTTUN  
NO 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174088, 175989 
(730) Tidligere innehaver: 
 Freyssinet SAS  

1 bis rue du Petit Clamart  
VELIZY-VILLACOUBLAY 78140 
FR 

(740) Ny Innehaver: 
 Freyssinet  

1 bis rue du Petit Clamart  
VELIZY-VILLACOUBLAY 78140 
FR 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
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(111) Reg.nr.: 174431 
(730) Tidligere innehaver: 
 Contact Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stuttgart, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Contact Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Elektrische Bauelemente STUTTGARAT, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174844, 173915, 172307 
(730) Tidligere innehaver: 
 Coutts & CO  

London, England  
GB 

(740) Ny Innehaver: 
 Coutts & Co  

440 Strand  
LONDON WC2R0QS 
GB 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175141 
(730) Tidligere innehaver: 
 National Westminster Bank plc, 41 Lothbury, EC2P2BP 

LONDON, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 National Westminster Bank plc, 135 Bishopsgate, EC2M 

3UR LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176874 
(730) Tidligere innehaver: 
 CUIRCO DIFFUSION (SA), Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Cuirco Diffusion SAS, Bät. 139 - Rue Fernand Forest, 

77290 MITRY-MORY, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 181568 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ohmeda Inc, Liberty Corner, NJ 07938, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Datex-Ohmeda Inc, 3030 Ohmeda Drive, WI53718 

MADISON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 188740 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hackman Rörstrand AB, Box 903, S-53119 Lidköping, SE
(740) Ny Innehaver: 
 iittala AB, Box 23, 26321 HÖGNÄS, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 192368 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fashion Box SpA, Via Marcoai, 1, Asolo-Localita' 

Casella, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Fashion Box Group SpA, Via Marcoai 1, 31011 ASOLO - 

FRAZIONE CASELLA, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 196535, 200084 
(730) Tidligere innehaver: 
 Handspring Inc, Palo Alto, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Palm Inc, 950 West Maude Avenue, CA94085-2801 

SUNNYVALE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 200677 
(730) Tidligere innehaver: 
 Creditreform Norge AS, Karenslyst Allé 2-4, 0212 OSLO, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Lindorff AS, Karenslystalle 2-4, 0278 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 205351 
(730) Tidligere innehaver: 
 Amersham Biosciences AB, 75184 UPPSALA, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 GE Healthcare Bio-Sciences AB, 75184 UPPSALA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 220077 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Postboks 354, 

6900 Florø, 6900, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Fjord1 Fylkesbaatane AS, Strandavegen, 6900 FLORØ, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 230767 
(730) Tidligere innehaver: 
 Delikatessehuset AS  

Romsdalsgata 16  
MOLDE 6415 
NO 

(740) Ny Innehaver: 
 Delikatessehuset AS  

Hamnegata 37  
MOLDE 6413 
NO 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Delikatessehuset AS, Hamnegata 37, 6413 MOLDE, NO 
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(111) Reg.nr.: 69764 
(730) Tidligere innehaver: 
 Phenomenon Agents Ltd, 20 Martin Road, #09-01 Seng 

Kee Building, 239070 SINGAPORE, SG 
(740) Ny Innehaver: 
 Phenomenon Agents Ltd, P.O.Box 957 Offshore 

Incorporations Centre, Road Town TORTOLA, VG 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 74427, 211072, 211073, 212648, 210543, 

212718, 212719, 211629, 215160, 211522, 
216585, 212385, 214969, 223005, 223121, 
224083, 223134, 223135, 223117, 223118, 
223136, 223119, 225712, 

(730) Tidligere innehaver: 
 Amersham Biosciences AB, 75184 UPPSALA, SE 

Amersham Biosciences AB, Amersham Place, Little 
Chalfont, Buckinghamshire, England HP7 9NA, GB 
Amersham Biosciences AB, Bjørkgatan 30, 75184 
UPPSALA, SE 

(740) Ny Innehaver: 
 GE Healthcare Bio-Sciences AB, 75184 UPPSALA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 84171, 132741 
(730) Tidligere innehaver: 
 Phenomenon Agents Ltd, 20 Martin Road, #09-01 Seng 

Kee Building, 239070 SINGAPORE, SG 
(740) Ny Innehaver: 
 Phenomenon Agents Ltd, P.O.Box 957 Offshore 

Incorporations Centre, Road Town TORTOLA, VG 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 97277 
(730) Tidligere innehaver: 
 Blount, INC, Delaware, DE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Alliant Techsystems Inc, 5050 Lincoln Drive, MN55436 

EDINA, US 
(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: 200204121, 200301473, 200305783 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
0802681, 0795009, 0802681 

(730) Innehaver : Aulbach Lizenz AG 
Grabenstrasse 15 
CH-7002 Chur 
CH 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

JK Thorsens Patentbureau AS 
Postboks 9276 Grønland 
0134 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: Société Internationale de Promotion 
et de Création 
4 ter, avenue Hoche 
75008 PARIS 
FR 

 Lisenstagers 
fullmektig: 

JK Thorsens Patentbureau AS 
Postboks 9276 Grønland 
0134 OSLO 
NO 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Exclusive 
 Lisens inngått: 2006.02.14  
   
 
 
(210) Søknadsr: 200007627 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
0686538A 

(730) Innehaver : HQU International as 
Králodvorská 1081/16 
11000 PRAHA 1, STARÉ MESTO 
CZ 

(791) Lisenstager: Skoda Praha as 
Milady Horákové 109 
PRAHA 6 
CZ 

(793) Lisensvilkårene 
 Gegrafisk 

avgrensning: 
    

 Varer / tjenester som omfattes: 
Klasse 42: Designing of software of all kinds; civil 
engineering services; technical advice; engineering 
project studies. 

 Kategori: Sole 
 Lisens inngått: 2006.02.12  
 Lisens utløper: 2018.12.31 
   
 
 
 

(210) Søknadsr: 200109442, 200109693, 200109701 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
0760211, 0760651, 0760679 

(730) Innehaver : Vinci 
1, Cours Ferdinand de Lesseps 
92500 RUEIL MALMAISON 
FR 

(791) Lisenstager: Vinci Park 
61 avenue Jules Quentin 
92000 NANTERRE 
FR 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Exclusive 
 Lisens inngått: 2006.02.12  
   
 
 
(210) Søknadsr: 19953113, 19953114, 19960140 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
180502, 177307, 181815 

(730) Innehaver : ConocoPhillips Co, 600 North Dairy 
Ashford, HOUSTON, TX77079, US 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

Zacco Norway AS 
Postboks 2003 Vika 
0125 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: ConocoPhillips Jet AS 
Rådmann Halmstrasv 9 
1337 SANDVIKA 
NO 

 Lisenstagers 
fullmektig: 

Advokatfirmaet Hodneland & Co DA 
MNA   
Postboks 775 Sentrum, 0106, OSLO, 
NO 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Exclusive 
 Lisens inngått: 1992.09.17  
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 124721 
(210) Søknadsnr.: 19832667 
(730) Innehaver: ISP Investments Inc, 300 Delaware 

Avenue, Wilmington, DE 19801, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 124723 
(210) Søknadsnr.: 19840131 
(730) Innehaver: M-real Corp, Revontulentie 6, 02100 

ESBO, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 127252 
(210) Søknadsnr.: 19860999 
(730) Innehaver: Max Mara Fashion Group SrL, Via 

del Carmine 10, 10122 TORINO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 206737 
(210) Søknadsnr.: 19891085, 19942843, 19955394, 

199807610 
(730) Innehaver: Birkebeinerrennet AS, Postboks 

177, 2601 Lillehammer, 2601, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, 

Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 170908 
(210) Søknadsnr.: 19932928 
(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter 

Parkway, Law Dept., Building 2-2E, 
IL60015-4633 DEERFIELD, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 171400 
(210) Søknadsnr.: 19947316 
(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172081 
(210) Søknadsnr.: 19950573 
(730) Innehaver: Rompa Ltd, 62/64 Wilkinson Street, 

S102GJ SHEFFIELD, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 173369 
(210) Søknadsnr.: 19950572 
(730) Innehaver: Rompa Ltd, 62/64 Wilkinson Street, 

S102GJ SHEFFIELD, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173527 
(210) Søknadsnr.: 19936398 
(730) Innehaver: Grade (UK) Limited, Nottingham, 

England, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172307 
(210) Søknadsnr.: 19946215, 19946216, 19946217 
(730) Innehaver: Coutts & Co, 440 Strand, WC2R0QS 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 

Vika, 0117 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175094 
(210) Søknadsnr.: 19914493 
(730) Innehaver: Max Mara Fashion Group SrL, Via 

del Carmine 10, 10122 TORINO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175141 
(210) Søknadsnr.: 19946214 
(730) Innehaver: National Westminster Bank plc, 135 

Bishopsgate, EC2M 3UR LONDON, 
GB 

(740) Fullmektig: Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 
Vika, 0117 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 181568 
(210) Søknadsnr.: 19963446 
(730) Innehaver: Datex-Ohmeda Inc, 3030 Ohmeda 

Drive, WI53718 MADISON, US 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 186526 
(210) Søknadsnr.: 19971930 
(730) Innehaver: Max Mara Fashion Group SrL, Via 

del Carmine 10, 10122 TORINO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 188117 
(210) Søknadsnr.: 19970982 
(730) Innehaver: Rogaland Konservefabrikk AS, 5566 

Hervik, 5566, NO 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 183839 
(210) Søknadsnr.: 24242, 26773, 29136, 31675, 

37582, 38353, 38458, 44720, 
54293, 54783, 64134, 82231, 
98556, 99635, 116580, 19557817, 
19800834, 19812331, 19823211, 
19884104, 19884321, 19954925, 
19955176, 19956447, 19966601 

(730) Innehaver: Bayer Consumer Care AG, Peter 
Merian Strasse 84, 4052 BASEL, 
CH 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 32969 
(210) Søknadsnr.: 39547 
(730) Innehaver: Stafford-Miller Ltd, 980 Great West 

Road, TW89GS BRENTFORD 
MIDDLESEX, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 175738 
(210) Søknadsnr.: 40948, 19823300, 19823301, 

19942177 
(730) Innehaver: Beecham Group plc, TW89EP 

BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 3791 
(210) Søknadsnr.: 19163791 
(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 

Nydalen, 0477 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 48653 
(210) Søknadsnr.: 59013 
(730) Innehaver: PF Concept International BV, De 

Lasso 14, 2371GV 
ROELOFARENDSVEEN, NL 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 178061 
(210) Søknadsnr.: 84321, 19956680, 19956681 
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Corp, P O Box 

7929, PA19101 PHILADELPHIA, US
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 96093 
(210) Søknadsnr.: 117083 
(730) Innehaver: Fila Luxembourg Sarl, 13, boulevard 

du Prince Henri, 1724 
LUXEMBOURG, LU 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 177352 
(210) Søknadsnr.: 117261, 19761130, 19840284, 

19851046, 19851413, 19861398, 
19940069, 19946004, 19950334, 
19950335, 19950336, 19950337, 
19950764, 19951030, 19951630, 
19951631, 19951632, 19953056, 
19955184 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, 6-12 Clarges 
Street, Clarges House, London W1Y 
8DH, England, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174270 
(210) Søknadsnr.: 123831, 19931744, 19932534, 

19954271, 19954341, 19954343, 
19954344, 19954414, 19954415 

(730) Innehaver: SmithKline Beecham Plc, 980 Great 
West Road, TW89GS 
BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 

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

   
 
(111) Reg.nr.: 96186, 97679, 123841, 127259, 

172244, 170726, 175159, 175160, 
175161, 172353, 172373, 175176, 
175240, 175241, 175242, 172497, 
177352 

(210) Søknadsnr.: 117261, 19761130, 19840284, 
19861398, 19940069, 19946004, 
19950334, 19950335, 19950336, 
19950337, 19950764, 19951030, 
19951630, 19951631 19951632, 
19953056, 19955184  

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd 
6-12 Clarges Street, Clarges House
London W1Y 8DH, England 
GB 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:    (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:    (180) Registreringen utløper: 

 
 
124519 2016.03.13 

124651 2016.04.03 

124688 2016.04.03 

124789 2016.04.10 

124811 2016.04.17 

124898 2016.04.17 

124914 2016.04.24 

125092 2016.05.07 

125476 2016.06.12 

125567 2016.06.19 

126792 2016.10.30 

126808 2016.10.30 

126809 2016.10.30 

127173 2016.11.27 

127252 2016.12.04 

127488 2016.07.03 

170908 2016.02.01 

171458 2016.03.14 

171485 2016.03.14 

171508 2016.03.14 

171509 2016.03.14 

171551 2016.03.14 

171556 2016.03.14 

171698 2016.03.28 

171795 2016.04.03 

171878 2016.04.03 

171906 2016.04.03 

171928 2016.04.03 

171944 2016.04.11 

171952 2016.04.11 

172045 2016.04.11 

172069 2016.04.11 

172083 2016.04.11 

172092 2016.04.11 

172163 2016.04.11 

172171 2016.04.11 

172191 2016.04.11 

172295 2016.04.18 

172317 2016.04.18 

172328 2016.04.18 

172417 2016.04.18 

172498 2016.04.18 

172624 2016.04.25 

172709 2016.05.02 

172738 2016.05.02 

172768 2016.05.02 

172814 2016.05.02 

172830 2016.05.02 

172846 2016.05.02 

173121 2016.05.15 

173188 2016.05.23 

173272 2016.05.23 

173369 2016.05.23 

173543 2016.05.30 

173576 2016.05.30 

173790 2016.06.06 

173808 2016.06.06 

173830 2016.06.06 

173844 2016.06.06 

174075 2016.06.13 

174224 2016.06.13 

174282 2016.06.20 

174283 2016.06.20 

174431 2016.06.20 

174452 2016.06.20 

174585 2016.06.27 

174662 2016.06.27 

174729 2016.06.27 

174862 2016.07.04 

175098 2016.03.14 

175141 2016.07.11 

175328 2016.07.11 

175420 2016.07.18 

175444 2016.07.18 

175894 2016.07.25 

175911 2016.07.25 

176272 2016.08.22 

176812 2016.09.19 

176874 2016.09.19 

177573 2016.10.24 

178103 2016.11.21 

179025 2017.01.09 

179026 2017.01.09 

33493 2016.04.01 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 
 

33817 2016.05.25 

34656 2016.10.26 

48328 2016.06.13 

48572 2016.03.12 

68422 2016.03.17 

68504 2016.03.24 

68514 2016.03.24 

68687 2016.04.14 

68727 2016.04.14 

68728 2016.04.14 

68747 2016.04.21 

69764 2016.08.25 

70859 2016.12.22 

96093 2016.03.18 

96324 2016.04.06 

96385 2016.05.06 

97071 2016.08.19 
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Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter. 
 
 
(210) Søk. nr: C. 7280/55.1   2006/00387.434.31                      (220) Inn dato: 2006.03.14 
 
(730) Innehaver:  World Customs Organization. 
 
(551) Hva slags merke: Beskyttelse av navn og  forkortelse på flere språk, samt beskyttelse av emblem.                
 
(591) Farger: Emblemene er i blått og grått og i sort/hvitt. 
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(210) Søk. nr: C. 7284/55.1    2006/00387.434.31                    (220) Inn dato: 2006.03.14 
 
(730) Innehaver:  The Commission for the Control of Interpol's Files. 
 
(551) Hva slags merke: Beskyttelse av navn og forkortelse på flere språk, samt beskyttelse av emblem.                
 
(591) Farger: Emblemet er i farger og i sort/hvitt. 
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Rettelser 
 
 
I Varemerketidende nr. 48/05 ble reg.nr. 229539 
(200310927) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 3. 
 
I Varemerketidende nr. 04/06 ble reg.nr. 230428 
(200410211) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 3. 
 
I Varemerketidende nr. 30/05 ble int.reg.nr.    
0706412 (199902131) ved en feil kunngjort 
gjeldende i Norge. Saken er ikke ferdig behandlet. 
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