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(300)  Prioritetsopplysninger 
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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.: 231912 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200411424 
(220) Inndato: 2004.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOCUS S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOCUS S 

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Co , One American Road, MI48126 

DEARBORN, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

sikkerhetssystemer for biler og komponenter og deler til 
dette. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231913 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200500512 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUP OF EXCELLENCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUP OF EXCELLENCE 

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

Drive, MT59802 MISSOULA, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231914 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200506205 
(220) Inndato: 2005.06.27 
(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: 
 Hoperise Textiles Co Ltd Quanzhou , Economic 

Development Zone,  QUANZHOU, CN 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær; babyutstyr (bekledning); badetøy; 

regnfrakker; sko; trikotklær; hansker (bekledning); slips; 
hofteholdere. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231915 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200506220 
(220) Inndato: 2005.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROAKTIV EIENDOMSMEGLING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROAKTIV EIENDOMSMEGLING 

(730) Innehaver: 
 Proaktiv Eiendomsmegling AS , Småstrandgaten 6, 5003 

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Eiendomsmegling, formidling av boliglån, 
sparing, fond, forsikring ved egenavtaler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231916 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200506232 
(220) Inndato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONETOUCH AST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONETOUCH AST 

(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 Lansetter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231917 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200506235 
(220) Inndato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRISPSPRØ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRISPSPRØ 

(730) Innehaver: 
 Vaasan & Vaasan OY , Nuijalantie 13, 02630 ESBO, FI 

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

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

 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk, konditorvarer og konfektyrer, spiseis, honning, 
sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser 
(smakstilsetninger); krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231918 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200413076 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHAKE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHAKE 

(730) Innehaver: 
 Dandy A/S , Hjulmagervej 4B, 7100 VEJLE, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Tyggegummi. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 231919 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200503203 
(220) Inndato: 2005.04.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIP GULLSMED 

(730) Innehaver: 
 Panorama AS , Postboks 1694 Myrene, 4801 ARENDAL, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Gafler og skjeer. 

14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; uekte smykker, 
bijouterivarer. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; PR-virksomhet; 
salgsfremmende tjenester, markedstudier og -
undersøkelser,; spredning av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; rådgivning om 
og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer 
samt sortementsrådgivning innefor gullsmedbransjen; 
salg av edle metaller og deres legeringer og av varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, av juvelervarer, av 
smykker, av edle stener, av ur og av kronometriske 
instrumenter, av uekte smykker og av bijouterivarer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231920 
(151) Reg.dato.: 2006.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.11 

(210) Søknadsnr.: 200503206 
(220) Inndato: 2005.04.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIP GULLSMED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIP GULLSMED 

(730) Innehaver: 
 Panorama AS , Postboks 1694 Myrene, 4801 ARENDAL, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Gafler og skjeer. 

14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; uekte smykker, 
bijouterivarer. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; PR-virksomhet; 
salgsfremmende tjenester, markedstudier og -
undersøkelser,; spredning av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; rådgivning om 
og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer 
samt sortementsrådgivning innefor gullsmedbransjen; 
salg av edle metaller og deres legeringer og av varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, av juvelervarer, av 
smykker, av edle stener, av ur og av kronometriske 
instrumenter, av uekte smykker og av bijouterivarer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231921 
(151) Reg.dato.: 2006.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.12 

(210) Søknadsnr.: 200500510 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BASELINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BASELINE 

(730) Innehaver: 
 Bias Lightning AS , Hegermannsgate 23, 0478 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Belysningsarmaturer. Belysning. Armaturer. 
Spotlights. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231922 
(151) Reg.dato.: 2006.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.12 

(210) Søknadsnr.: 200411444 
(220) Inndato: 2004.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FEMINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FEMINA 

(730) Innehaver: 
 Europris AS , Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, NO 

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

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

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 
(111) Reg.nr.: 231923 
(151) Reg.dato.: 2006.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.12 

(210) Søknadsnr.: 200402259 
(220) Inndato: 2004.03.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 elektrofil 

(730) Innehaver: 
 Expert ASA , Stamveien, 1481 HAGAN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet NORDIA DA , Postboks 2783 Solli, 0204 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Elektriske rengjøringsmaskiner og - apparater. 
8 Manuelt drevne håndverktøy og redskaper. 
Elektriske barbermaskiner, hårklippemaskiner og 
negleklippere. 
9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder. Magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamskiner. 
11 Elektriske vannkokere, elektrisk koke- og 
stekeutstyr. Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og 
sanitære forhold, for eksempel lamper, panelovner, 
kjøleskap, fryser, tørketrommel. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; manuelt 
drevne små apparater for hakking, maling og pressing. 
Elektriske tannbørster. 
37 Reparasjonsvirksomhet. 
Installasjonsvirksomhet. Tjenester knyttet til 
reparasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231924 
(151) Reg.dato.: 2006.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.12 

(210) Søknadsnr.: 200501725 
(220) Inndato: 2005.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 H 

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

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

apparater for lasting og lossing; transportører 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk i vannet, 
herunder fartøy, tankskip, lasteskip og fraktskip; 
apparater og innretninger for transport via kabler og rør. 
36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
forretninger med fast eiendom; forsikringsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet, transport av kjøretøy, 
herunder biler, rullende materiell og vognpark; transport 
av fluider, herunder transport av flytende naturgass og 
komprimert naturgass; transportmeglingsvirksomhet; 
transportinformasjon; logistikkinformasjon; innpakning og 
lagring av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231925 
(151) Reg.dato.: 2006.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.12 

(210) Søknadsnr.: 200503310 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HANDSAVER 

(730) Innehaver: 
 Stavanger Maskinering AS , Arabergveien 2 B, 4050 

SOLA, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Varer av uedelt metall, ikke opptatt i andre 

klasser til bruk ved reparasjon av nedihullsutstyr. 
7 Verktøy for bruk ved reparasjon av 
nedihullsutstyr. 
8 Verktøy for bruk ved reparasjon av 
nedihullsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231926 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200402631 
(220) Inndato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEWALT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEWALT 

(730) Innehaver: 
 The Black & Decker Corp , 701 East Joppa Road, 

MD21286 TOWSON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske apparater og instrumenter og 

måleapparater og -instrumenter; elektriske og optiske 
hjelpe- og avstandsmåleinnretninger for bruk med 
kraftverktøy; lasere; apparater, instrumenter eller 
innretninger for projisering av en stråle laserlys for å gi et 
referansepunkt for brukeren av et kraftverktøy, en 
hånddrill eller et hånddrivverktøy, eller annet verktøy for å 
arbeide i forbindelse med kraftverktøy, en hånddrill eller 
et hånddrivverktøy eller annet verktøy, verktøy som 
inkorporer et apparat eller et instrument eller en 
innretning for projisering av en stråle laserlys for å gi et 
referansepunkt for brukeren av et kraftverktøy, en 
hånddrill eller et hånddrivverktøy eller annet verktøy, 
verktøy for å arbeide fra eller inkorporering av en laser for 
bruk til å fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et 
kraftverktøy, en hånddrill eller et hånddrivverktøy eller et 
annet verktøy, verktøy for å arbeide fra; lasere for bruk i 
innretting av et kraftverktøy, en hånddrill eller et 
hånddrivverktøy eller et annet verktøy, verktøy relativt til 
sin arbeidsflate eller for å fremskaffe et referansepunkt 
for brukeren av et kraftverktøy, en hånddrill eller et 
hånddrivverktøy eller et annet verktøy, verktøy for å 
arbeide fra eller for bruk i innretting; 
innrettingsmekanismer som inkorporerer en laser; 
apparat, instrument eller innretning med en laser for å 
fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et 
kraftverktøy, en hånddrill eller hånddrivverktøy eller et 
annet verktøy, verktøy for å arbeide fra eller for feste til 
kraftverktøy en hånddrill eller hånddrivverktøy eller annet 
verktøy, verktøy for bruk ved innretting av kraftverktøy, 
en hånddrill eller et hånddrivverktøy eller et annet 
verktøy, verktøy relativt dets arbeidsflate, eller for å 
markere eller innrette; lasere for å etablere et 
referansepunkt for brukeren av et verktøy for å arbeide 
fra eller for feste til verktøy for bruk ved innretting av 
verktøyet i forhold til sin arbeidsplate, eller markerings- 
eller innrettingsformål; lasere for å måle avstander eller 
for bruk ved innretting; laserretningsmålere; lasere, ikke 
for medisinske formål; styre- og kontrollsystemer som 
bruker laserståler; innrettingsmekanismer som 
inkorporerer en laser; innretninger som inkorporerer en 
laser for feste til kraftverktøy for markerings- eller 
innrettingsformål, kraftverktøy, hånddriller eller 
hånddrivverktøy eller annet verktøy som inkorporerer en 
hvilken som helst av de allerede nevnte enheter; deler og 
tilpasningselementer for alle enheter nevnt ovenfor; 
veieapparater; trepunktsstativer; esker og bokser for bruk 
med kraftverktøy og kraftverktøytilbehør; blåse- og 
vakuumsugemaskiner for uttrekk av støv, støv- 
uttrekkingsrør; binokularer; kikkerter; kameraer; briller, 
brilleinnfatninger, brilleetuier, kontaktlinser, brilleglass, 
beskyttelsesbriller, syns skjermer; forstørrelsesglass; 
apparater for registrering, transmisjon eller reproduksjon 
av lyd eller bilder, magnetiske databærere; radioer; 
høytalere, megafoner; batterier, batteripakker, 
kraftforsyningsenheter, batteriladere, transformatorer; 

elektriske kabler; voltmetere; amperemetere; 
brannslukningsapparater, røk detektorer; alarmer, 
snekkertommestokker, målebånd, båndmåleinnretninger, 
forlengere; waterpass, digitale waterpass; klær for 
beskyttelse mot skader og uhell, beskyttelseshansker, 
vernesko for industrien, beskyttelsesbrilleglass, 
beskyttende forklær; personlig beskyttelsesutstyr, 
ansiktsmasker, ansikts skjermer, beskyttelsesbriller, 
beskyttende hodeplagg og øreklokker; tilbehør, deler og 
tilpasningselementer for varene nevnt ovenfor; 
musematter for datamaskinbruk. 
21 Kopper; krus; kaffekopper; isolerte kopper; 
isolerte reisekrus og -kopper; koppeholdere; isolerte 
koppeholdere; kjølere; bærbare kjølere; kjølere til 
drikkevarer; flaskekjølere; kjølebeholdere til flasker; 
sportsflasker; vannflasker; vannflasker til bruk ved sport. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; vanntette klær; 
overaller; jakker, kåper; pullovere og gensere, jumpere; 
skjorter; T-skjorter; forklær; badekåper; hansker; hjelmer, 
luer og caps, hatter; sko, støvler; verktøyfutteraler, 
beltefutteraler, belter. Fottøy for profesjonelle som jobber 
i bygg og anleggs-virksomhet og i industrien. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231927 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200410996 
(220) Inndato: 2004.11.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.05.10 NO 30426710.4/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A 

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

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
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. 
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). 
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. 
20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231928 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200412761 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASTAFORTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASTAFORTE 

(730) Innehaver: 
 Ewos Innovation AS , Postboks 23, 4335 DIRDAL, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Næringsmidler for dyr, næringsmidler for fisk, 

marinefiskelarver, og skalldyrlarver; ikke-medisinske 
ernæringstilsetningsstoffer (styrkende) for dyr, fisk, 
marinefiskelarver og skalldyrlarver; ikke-medisinske 
tilsetningsstoffer for dyrefôr, fiskefôr. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231929 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200504050 
(220) Inndato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOROFFICE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOROFFICE 

(730) Innehaver: 
 Noroffice AS , Postboks 2, 1332 ØSTERÅS, NO 

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

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir og papp samt papir- og pappvarer i form 
av plakater, album, almanakker, oppslagstavler, 
notatbøker, artiktektmodeller, esker, atlas, billetter, 
blanketter, blokker, bordservietter, bordbrikker, 
klistremerker, dokumentmapper, filtreringspapir, flagg av 
papir, frimerker, gjennomslagspapir, geografiske kart, 
grafiske reproduksjoner, gratulasjonskort, kalkerpapir, 
klebebånd for kontor- og husholdningsbruk, konfetti, 
protokoller (gjestebøker, dagbøker), trekkpapir, 
manualer, beskjedkort, mønster for skredderi, 
lommetørklær av papir, papirremser, skrivepapir, 
stensiler, overføringsbilder; trykksaker; 
bokbinderimaterialer; fotografier; papirhandelsvarer 
(skrive- og kontormateriell); bindemiddel (lim) for 
papirvarer og for husholdningsbruk; kritt for litografi, kritt 
for pastell, litografiske stener, håndstøtte for malere, 
modelleringsmaterialer, modelleringsvoks, modelleire, 
malebørster, malelerret, malepensler, maleruller, 
akvarellmalerier, innrammede eller uinnrammede 
malerier, oljetrykk, malepaletter, pamfletter, pantografer 
(tegneinstrument), papir mache, pennholdere, 
penneskrin, portrett, raderkniver, radermaler, 
radersjablonger, tegneredskaper, tegnebrett, 
tegnematerialer, skisseblokk, stafferier, malerstafferier; 
pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
bobleplast for innpakning, plastfilm (emballasje); 
trykktyper, klisjeer. 
35 Rådgivning til kunder ved salg av kontorartikler; 
forretningsadministrasjon; kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231930 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200504384 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOLOGI I HARMONI / BIOLOGY 
IN HARMONY 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOLOGI I HARMONI / BIOLOGY IN HARMONY 

(730) Innehaver: 
 Holmfjord AS , Holmfjord, 9716 BØRSELV, NO 

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

42 Vitenskapelige forskningstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 
(111) Reg.nr.: 231931 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502862 
(220) Inndato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VEYETECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VEYETECH 

(730) Innehaver: 
 ViewStart AS , Seilmakergt. 3, 7725 STEINKJER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 On-line annonsering på datanettverk og 

internett, Publice Relation-tjenester, publisering og 
spredning av reklametekster på internett, databaser og 
fjernsyn. 
38 Tjenester fra informasjonsbyråer, 
mobiltelefontjenester, overføring av bilder og beskjeder 
ved datamaskiner, kommunikasjon ved datamaskiner. 
42 Programmering for datamaskiner og nettverk, 
webhotell. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231932 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502864 
(220) Inndato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIEWSTART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIEWSTART 

(730) Innehaver: 
 ViewStart AS , Seilmakergt. 3, 7725 STEINKJER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 On-line annonsering på datanettverk og 

internett, Publice Relation-tjenester, publisering og 
spredning av reklametekster på internett, databaser og 
fjernsyn. 
38 Tjenester fra informasjonsbyråer; 
mobiltelefontjenester; overføring av bilder og beskjeder 
ved datamaskiner; kommunikasjon ved datamaskiner. 
42 Programmering for datamaskiner og nettverk, 
webhotell. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231933 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502865 
(220) Inndato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERVISION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERVISION 

(730) Innehaver: 
 ViewStart AS , Seilmakergt. 3, 7725 STEINKJER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 On-line annonsering på datanettverk og 

internett, Publice Relation-tjenester, publisering og 
spredning av reklametekster på internett, databaser og 
fjernsyn. 
38 Tjenester fra informasjonsbyråer; 
mobiltelefontjenester; overføring av bilder og beskjeder 
ved datamaskiner; kommunikasjon ved datamaskiner. 
42 Programmering for datamaskiner og nettverk, 
webhotell. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231934 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200504342 
(220) Inndato: 2005.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERIEBÅTEN 

(730) Innehaver: 
 Fjord Line AS , Postboks 7250, 5020 BERGEN, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer, fremkomstmidler til bruk på land, i 

luften eller på vann, herunder båter, ferger og skip. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer, organisering av reiser. 
41 Konferansevirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering, reservering av losji for reisende; 
reisebyråvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231935 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 199806456 
(220) Inndato: 1998.07.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREEN REEFERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREEN REEFERS 

(730) Innehaver: 
 Green Reefers AS , Postboks 145, 5032 Minde, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet, nemlig sjøtransport av 

frossen eller nedkjølt fisk. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 



 registrerte varemerker 2006.04.24 - 17/06

 

12 
 

(111) Reg.nr.: 231936 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502418 
(220) Inndato: 2005.03.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Henrik Ibsen. 

(730) Innehaver: 
 Norsk Folkemuseum , Museumsveien 10, 0287 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer 
18 Lær, lærimitasjoner samt varer laget av disse 
materialer, reiseeffekter, kofferter, reisevesker, paraplyer, 
parasoller, spaserstokker. 
20 Møbler, speil, sengeutstyr, varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvfletteverk, horn, ben, skall, skjell og plast.

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231937 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506305 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.10 US 76/627,354 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIG ALTARIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIG ALTARIS 

(730) Innehaver: 
 American International Group Inc , 70 Pine Street, 

NY10270 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231938 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200505021 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Haand Bryggeriet 

(730) Innehaver: 
 Jens Maudal, Thornegaten 39, 3015 DRAMMEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Øl, mineralvann, vann, kullsyreholdige drikker, 

saft og fruktjuicer. 
33 Vin, cider og brennevin. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231939 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506306 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.10 US 76/627,356 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALTARIS HEALTH PARTNERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALTARIS HEALTH PARTNERS 

(730) Innehaver: 
 American International Group Inc , 70 Pine Street, 

NY10270 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231940 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200503472 
(220) Inndato: 2005.04.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEGNAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEGNAR 

(730) Innehaver: 
 Trygve Hegnar, Hoffsjef Løvenskioldsv. 33, 0382 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
41 Utdannelsevirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; forlagsvirksomhet. 
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  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231941 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506308 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.10 US 76/627,353 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIG ALTARIS HEALTH 
PARTNERS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIG ALTARIS HEALTH PARTNERS 

(730) Innehaver: 
 American International Group Inc , 70 Pine Street, 

NY10270 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231942 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200504679 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Madam Bergen LAGET MED KJÆRLIGHET 

(730) Innehaver: 
 Tre Søstre AS , Postboks 73, 5803 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. Kjøttekstrakter, 

konserverete, tørrede og kokte frukter. Grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter. 
Spiselige oljer og fett. Fiskekaker, fiskekarbonader, 
fiskeboller, fiskepudding, fiskegrateng, fiskesuppe og 
andre tilhørende fiskeprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231943 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506309 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.10 US 76/627,355 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALTARIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALTARIS 

(730) Innehaver: 
 American International Group Inc , 70 Pine Street, 

NY10270 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 



 registrerte varemerker 2006.04.24 - 17/06

 

14 
 

(111) Reg.nr.: 231944 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200504681 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 POPPE&CO 

(730) Innehaver: 
 Petter Andreas Poppe, Haakon den godes vei 28, 0373 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma , 
Postboks 1524 Vika, 0117 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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231945 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200504732 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POPPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POPPE 

(730) Innehaver: 
 Petter Andreas Poppe, Haakon den godes vei 28, 0373 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen , 
Postboks 1524 Vika, 0117 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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231946 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200008837 
(220) Inndato: 2000.07.31 
(300) Søknadsprioritet 2000.04.11 JP 2000-38416 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PS one 

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

Computer Entertainment Inc) , 1-1, Akasaka 7-chome, 
Minato-ku, 107-0052 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Vekkerklokker; askebegere for røkere av 
edelmetall; emblemer av edelmetall; kurver av edelmetall 
for husholdningsformål; sukkertøydåser av edelmetall; 
armbånd (smykker); brosjer(smykker); spenner av 
edelmetall; byster av edelmetall; serveringsbrett av 
edelmetall; skrin for ur; maskenett-portemoneer av 
edelmetall; kjeder av edelmetall(bijouteri); kronometer; 
sigaretuier og -hylser av edelmetall; sigaretuier og -
bokser av edelmetall; sigarettetuier- og bokser av 
edelmetall; klokkekasser og urkasser; klokker og ur; 
elektriske klokker og ur; cloisonné smykker; kaffeserviser 
av edelmetall; kaffekanner av edelmetall, ikke elektriske; 
mynter; mansjettknapper; kopper av edelmetall; 
diamanter; tallerkener av edelmetall; øreklips, ørepynt og 
øreringer; flakonger av edelmetall; gulltråd (smykker); 
beslag for seletøy, av edelmetall; hatteornamenter av 
edelmetall; husholningsbeholdere av edelmetall; 
husholdningsredsakper av edelmetall; smykkeskrin av 
edeletall; ravsmykker; krukker av edelmetall; nøkkelringer 
av edelmetall; kjøkkenbeholdere av edelmetall; 
kjøkkenredskaper av edelmetall; medaljonger(smykker); 
nøtteknekkere av edelmetall; smykkenåler; smykker; 
strass-smykker; perler (juveler); perler av syntetisk rav; 
pepperbøsser av edelmetall; festenåler(bijouteri); 
plettvare(edelmetall); pudderdåser av edelmetall; 
portemoneer av edelmetall; ringer(smykker); salatboller 
av edelmetall; saltkar av edelmetall; underskåler av 
edelmetall; halvedelstener; skoornamenter av edelmetall; 
pyntegjenstander av sølv; sølvtøy (serveise); suppeterrin 
av edelmetall; statuer av edelmetall; remmer og lenker for 
armåndsur; sukkerskåler av edelmetall; asjetter av 
edelmetall; serviser av edeletall; tebokser av edelmetalll; 
teegg av edelmetall; teserviser av edelmetall; tesiler av 
edelmetall; tekanner av edelmetall; slipsholdere og 
klemmer;slipsnåler; brett for husbruk av edelmetall; 
kjedepynt (smykker); vaser av edelmetall; 
lommeurkjeder; lommerur; armbåndsur. 
16 Papir og papp (andre enn "papirartikler"); papir 
(annet enn tradisjonelt japansk papir); kopieringspapir; 
indiapapir; karbonpapir; pergamynpapir; avispapir; 
skrivemapper; skrivemaskinpapir; toalettpapir; brevpapir; 
innpakningspapir; rispapir; pergamentpapir; 
filtreringspapir; papp; elfenbensmanillapapp og -kartong; 
farget papp og kartong; strå/halmpapp og -kartong; hvit 
papp og kartong; bølget og riflet papir (korrygert 
materiale); bølgepapp; fôringspapp; fôringspapp for 
bølgepapp; sponpapp; tykk papp og stiv papp; 
postkortpapir; takpapp og -kartong; japansk papir; mulch 
papir (dekkpapir); kasa-gami (oljet papir for 
papirparaplyer); perlete (gun powder) innpakningspapir; 
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ganpishi (papir til bruk som materialer for stensilpapir); 
japansk kunsthåndverkspapir; kozo-gami papir; 
skokenshi (papir til bruk som materiale for aksjebrev); 
shoji-gami (papir for japanske glide- og skyveskjermer); 
kalligrafiapir; senkashi-papir; rå- og grovpapir for 
toalettbruk; tengujoshi-papir; stensilpapir (duplikatpapir); 
torinoko-gami papir; serviettpapir; duplikatpapir; hosho-
gami papir; konvertert papir (behandlet papir); papirbånd; 
imitert skinn- og lærpapir; gjennomhullet papp for 
Jacquardvev; syrebestandig papir; parafinpapir (vokset 
papir); Fusuma-gami (papir for japansk innendørs 
skyvedørsvegger); brannbestandig papir; muggbestandig 
papir; vannfast papir; anti-rust papir; oljebestandig papir; 
lysbestandig papir; cellofanpapir; vanlig cellofanpapir; 
fuktbestandig cellofanpapir; syntetisk papir; industrielle 
emballasjeesker av papir; papp- og kartongesker for 
industriell emballasje; papirposer og -sekker; korrugerte 
pappesker; fiberpappesker; plastfilm til matinnpakning; 
for husholdningsbruk; søppelposer og -sekker av plast og 
papir til husholdningsbruk; hygienisk papir; 
papirhåndklær; bordservietter av papir; håndhåndklær av 
papir; papirlommetørklær; papirmønster; skredderkritt; 
papirduker; papirrullegardiner; papirbannere; papirflagg; 
barnebleier av papir; bagasjemerkelapper; trykksaker; 
billedposkort; noteark; sangbøker; salgskataloger; 
kalendere; magasiner (tidsskrifter) og publikasjoner; 
tidstabeller; bøker; aviser; geografiske kart; dagbøker; 
informasjonsblader; hefter og brosjyrer for salg; malerier 
og deres reproduksjoner; kalligrafier og deres 
reproduksjoner; maleri- og kalligrafiarbeider; Jiku 
(opphengslister for montering og/eller visning av et bilde, 
et kalligrafisk arbeide o.l.); graveringer og deres 
reproduksjoner; fotografier; fotografiholdere; kortleker; 
Karuta spillkort (japansk kortspill); Utagarura spillkort 
(japansk kortspill); spillkort; Hanafuda spillkort (japansk 
kortspill); skrivesaker og papirvarer og studiemateriale 
(andre enn insektsamlerredskaper); papirskrivesaker og -
varer; albumer; kort (skrivesaker og papirvarer); 
karbonpapir (ferdig produkt); linjert papir (ferdig produkt); 
utklippsbøker; skissebøker; resultat- og poengkort; 
resultat- og poengbøker; regnskapsbøker; memobøker i 
lommeformat; ajourføringshefter; stensilpapir 
(ferdigprodukt); kalkerlerret (ferdig produkt); kalkerpapir 
(ferdig produkt); notatblokker og -bøker; skriveunderlag 
(brevunderlag); konvolutter; millimeterpapir (rutepapir 
som ferdig produkt); forretningskort- og kjøpekortpapir 
(halvferdig); brevpapir (ferdig produkt); løs-blad blokker; 
skriveredskaper (skriveinstrumen); blyanter; 
blyantspissbeskyttere; benstifter; filtskrivepenner; 
mekaniske blyanter; skiferblyanter; stålpenner og -stifter 
(skrivestifter eller stensilpenner); kritt; 
filtmarkeringspenner; pennesplitter og -spisser; 
penneholdere; kulepenner; fyllepenner; skrivekoster; 
artikler til bruk for kunstnere; staffeli for maling; silkelerret 
(artikler for kunstnere); tegnebrett (artikler for kunstnere); 
lerret for maling; fargeblyanter; malerkoster og -pensler; 
pastellfarger; paletter for malere; kullstifter; diverse 
skrivesaker og papirvarer; skriveblekk; blekkfjernere; 
blekkhus; forseglingsstempler; stempelesker; 
stempelputer og seglstempelputer; blyantspissere; 
tegnestifter; binders; viskelær; tavler; rengjøringsutstyr for 
tavler (krittfjernere); merkelapper; segl og stempler 
(skrivesaker og papirvarer); bokmerker; korrekturvæsker 
og -lakk (hvitfjerner); underlegg for skrivepapir 
(plastunderlegg); linjaler til bruk for skrivesaker og 
papirvarer og til kontorbruk; brevstativer og -hyller; 
dokumentomslag; blekkstener (blekklagre); blekkputer; 
limstifter (skrivesaker og papirvarer); sumi (blekkstifter; 
skrivetavler; klebebånd for papirvarer og skrivesaker eller 
for husholdningsbruk; klebebånddispensere 
(kontorutstyr); kulerammer; tanzaku (strimler og ramser 
av mønstret og pyntet papir); jordglobuser; prislapper; 
meldesedler (notice bills); nummereringsstempler; 
datostempler; stativer for penner og blyanter; esker og 
bokser for blyanter og penner; brevvekter; vinkelmålere 
for skrivesaker og papirvarer, til kontorbruk; papirkniver 
(brevåpnere), tusjer og tusjblekk; stiftemaskiner (ikke-
elektriske stiftemaskiner); mizuhiki (japanske 

seremonielle konvolutter); fingerhetter (kontorartikler); 
etiketter (ikke av tekstil); insektsamlerredskaper; 
insektnett (sommerfuglnett); insektsamlerbokser og -
esker; botaniseringskasser; kvelende glassrør for drap av 
fangede insekter; giftige krukker og glass for drap av 
fangede insekter; klister og andre klebemidler for 
papirvarer og skrivesaker og til husholdningsbruk; 
akasieklisterlim for papirvarer og skrivesaker og til 
husholdningsbruk; tanglim (alginsyrelim utvunnet fra 
brune alger, for papirvarer og skrivesaker og 
husholdningsbruk); Kasugai-nori for papirvarer og 
skrivesaker og til husholdningsbruk; kaldtvannslim for 
papirvarer og skrivesaker og til husholdningsbruk; 
gummiklebemidler for papirvarer og skrivesaker og til 
husholdningsbruk; dewils' tongue stivelsesklister; 
gelatinlim for papirvarer og til husholdningsbruk; 
stivelsesklister for papirvarer og skrivesaker eller til 
husholdningsbruk; animalsk lime for papirvarer og 
skrivesaker eller husholdningsbruk; banjaku-nori (klister 
og klebemidler for kunsthåndverk, håndarbeid, papirvarer 
og skrivesaker eller til husholdningsbruk); funori (rødalge-
gelatinlim for papirvarer eller til husholdningsbruk); 
plastklebemidler for papirvarer og skrivesaker eller 
husholdningsbruk; latexlim for papirvarer eller til 
husholdningsbruk; lyskopieringsmaskiner; 
adressemaskiner; fargebånd; hektografiske 
duplikatmaskiner; automatiske stempelmaskiner og 
frankeringsmaskiner; elektriske hefteklemmer for kontor; 
konvoluttforseglingsmaskiner for kontor; 
datostempelmaskiner; tegneredskaper; skrivemaskiner; 
sjekkskrivere; stensilmaskiner; avlastningsduplikatorer; 
makuleringsapparater for kontorbruk; 
frankeringsmaskiner (stemplingsmaskiner); 
rotasjonsduplikatorer ; trykkregletter 
(mellomlinjeanførsler); trykkerityper; malerpensler for 
dekoratører; forseglingsvoks; markeringssjabloner; 
innendørs akvarier og tilbehør dertil; luftpumper for 
innendørs akvarier; glassboller for levende gullfisk; 
vanntanker for levende fisk; ornamentelt tilbehør for 
innendørs akvarier; vannpumper for innendørs akvarier; 
filtre for innendørs akvarier (akvariumfiltre). 
18 Dokumentkofferter; ryggsekker; 
campingsekker; sekker for fjellklatrere; strandvesker; 
kasser av lær eller kunstlær; kasser av vulkanisert fiber; 
dokumentmapper; kortesker; kasser og esker av lær eller 
kunstlær; fjærfutteraler av lær; maskenettportemoneer, 
ikke av edelmetall; semsket skinn, ikke for rengjøring; 
bekledning for husdyr; lærkonvolutter for innpakning; 
spileverk for paraplyer og parasoller; pels (dyrehuder) og 
pelsskinn; møbeltrekk av lær; garderobeposer for klær 
(for reiseformål); håndvesker; hatteesker av lær; 
lærimitasjoner; nøkkelpunger av lær; bandolærremmer av 
lær; lærremmer, dobbeltlær for støvler (boots) og sko; 
fjellklastrerstokker; notemapper; varenett for 
innkjøp; parasoller; lommebøker; pengepunger; 
portemoneer, ikke av edelmetall; skoleransler, -sekker og 
-vesker; handlevesker; bærevesker og bagger for bæring 
av barn; skøyteremmer; håndtak for kofferter; kofferter; 
reisebagger; reisesett av lær: reisekofferter; kofferter; 
paraplytrekk; paraplyhåndtak; paraply- og parasollspiler; 
ringer for paraplyer; paraplystokker; paraplyer; 
reisevesker; kosmetikk-kofferter; håndtakk for 
spaserstokker; spaserstokker; trillebagger. 
21 Aerosolbeholdere, ikke for medisinsk bruk; 
apparater og innretninger for fjerning av kosmetikk, ikke 
elektriske; vaskevannsfat; kurver for husbruk, ikke av 
edelmetall; suppeøser for kjøkkenbruk; visper, ikke 
elektriske; ølkrus; emulgeringsmaskiner, ikke elektriske, 
for husholdningsbruk; flaskeåpnere; flasker; bokser av 
glass; metallbokser for fordeling av papirhåndklær; 
brødkurver for husholdningsbruk; børster; børster til 
fottøy; bøtter; bøtter laget av vevde stoffer; byster av 
porselen, terrakotta eller glass; smørklokker og -krukker; 
skoknappere; sukkertøydåser, ikke av edelmetall; 
teppefeiere (håndredskaper); keramikkprodukter for 
husholdning; kinesisk nips (porselen); spisepinner; 
gulvskurekluter; tørkestativer for tøyvask; klesklyper; 
skurekluter og rengjøringskluter; karaffelbrikker, ikke av 
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papir og tekstiler; kaffetraktere, ikke elektriske; 
kaffekverner, hånddrevne; kaffeperkulatorer, ikke 
elektriske; kaffeserviser, ikke av edelmetall; kaffekanner, 
ikke elektriske; kammer; sprøyteposer for dekorering av 
kaker; beholdere for hushodningsbruk eller kjøkkenbruk, 
ikke av edelmetall; kakeskjærere; kakebokser; gryter; 
kokeredskaper, ikke elektriske; korketrekkere; 
kosmetikkredskaper; kanner, ikke av edelmetall; krystall 
(glasstøy); kopper av papir eller plast; kopper, ikke av 
edelmetall; skjærebrett for kjøkken; karafler; 
luktfjerningsapparater for personlig bruk; lokk for fat og 
tallerkener; tallerkener; feltflasker; drikkeglass; 
drikkebeholdere; tørkestativer for tøy; 
støvfjerningsapparater, ikke elektriske; kluter for 
støvtørring; leirgryter; timeglass; kammer, elektriske; 
bordoppsatser, ikke av edelmetall; øyenbrynbørster; 
piknik-kurver med bestikk og servise; flakonger, ikke av 
edelmetall; stativer for strykejern; tanntråd; 
blomsterpotter; kjøleelementer inneholdende 
varmevekslingsvæsker for husholdningsbruk; fruktskåler; 
fruktpresser, ikke elektriske, for husholdningsbruk; 
stekepanner; avfallsdunker; glasskuler; glasslokk; 
ballonger av glass (beholdere); glassbeholdere; glass til 
kjøretøyruter (halvbearbeidet produkt); glass innlagt med 
tynne elektriske ledere; hansketrekkere; hansker for 
husholdningsbruk; rivjern (kjøkkenredskaper); stekerister 
for husholdningsbruk; hånddrevne rengjøringsredskaper; 
varmeisolerende beholdere for drikkevarer; 
tåteflaskevarmere, ikke elektriske; plante- og 
blomsterstativer; ragu-gryter (ikke elektrisk oppvarmet); 
isbøtter; former for isbiter; innendørs terrarium for 
plantedyrking; overtrekk for strykebrett; strykebrett; 
isotermiske poser; vannkjeler, ikke elektriske; 
kjøkkenbeholdere, ikke av edelmetall; kjøkkenredskaper, 
ikke av edelmetall; knivstativer for bord; hårkammer; 
likørserviser; strøbrett og toalettkasser for kjæledyr; 
lunsjbokser; holdere for menykart; feltkokekar; 
håndkverner for husbruk; håndmiksere; eltemaskiner for 
husholdningsformål, ikke elektriske; blandeskjeer 
(kjøkkenredskap); former (kjøkkenredskap); krus, ikke av 
edelmetall; neglbørster; håndkleholdere, ikke av 
edelmetall; serviettringer, ikke av edelmetall; 
nudelmaskiner, hånddrevne; strålerør for 
vanningsslanger; strålerør for vannkanner; malt glass; 
tallerkener av papir; håndpepperkverner; pepperbøsser, 
ikke av edelmetall; parfymesprøyter; kakespader; 
sparegriser, ikke av metall; kanner og mugger, ikke av 
edelmetall; poleringsapparater og -maskiner, ikke 
elektriske, for husholdningsbruk; hansker for polering; 
poleringsmateriell (unntatt poleringspapir, -preparater og 
poleringsstein); bærbare badekar for spebarn; bærbare 
kjølebokser, ikke elektriske; potter; pottemakervarer; 
pudderdåser, ikke av edelmetall; pudderkvaster; 
trykkokere, ikke elektriske; kjøleflasker; kakeruller for 
husholdningsbruk; salatboller, ikke av edelmetall; saltkar, 
ikke av edelmetall; underskåler, ikke av edelmetall; 
svamper for rengjøring; serviser, ikke av edelmetall; 
holdere for barberkoster; barberkoster; skohorn; skilt av 
porselen eller glass; sifonger for kullsyreholdig vann; 
semsket skinn for rengjøring; røkabsorberende materiell 
for hushodningsbruk; såpebokser; såpedispensere; 
såpeholdere; suppeterriner, ikke av edelmetall; spatel 
(kjøkkenredskap); kryddersett; svampholdere; svamper 
for husholdningsbruk; helletuter; vannspredere for 
vanning av blomster og planter; statuer av porselen eller 
glass; kasseroller; klesstrammere; sukkerskåler, ikke av 
edelmetall; bordtallerkener, ikke av edelmetall; 
bordserviser, andre enn kniver, gafler og skjeer, ikke av 
edelmetall; teegg, ikke av edelmetall; tebokser, ikke av 
edelmetall; teserviser, ikke av edelmetall; tefiltre, ikke av 
edelmetall; tekanner, ikke av edelmetall; varmeisolerende 
beholdere for næringsmidler; tannbørster; tannbørster, 
elektriske; beholdere for tannstikker, ikke av edelmetall; 
tannstikker; serveringsbrett for husholdningsbruk, ikke av 
edelmetall; buksepresser; buksestrekkere; urner, ikke av 
edelmetall; husholdningsredskaper, ikke av edelmetall; 
vakuumflasker; vaser, ikke av edelmetall; grønnsakfat; 
kar for laging av is og sorbet, av metall; glassfiber av 

silisium, ikke for tekstile formål; vaffeljern, ikke elektriske; 
vaskebrett; vaskebaljer; munndusjer for rensing av tenner 
og gummer; vanningskanner; skopusseanordninger, ikke 
elektriske; visper, ikke elektriske, for husholdningsbruk. 
25 Forkler; barnebleier av tekstiler; bandanas 
(halstørkler); badekåper; badesandaler; badehetter; 
badebukser; badedrakter; stranddresser; strandsko; 
belter (bekledning); sjømannslue; underskjorter; støvler 
og støvletter; sportsstøvler og -støvletter; bysteholdere; 
damebenklær; underliv (undertøy); lueskygger; luer; 
skjortebryst; klær; klær for gymnastikk; klær av 
lærimitasjon; klær av skinn; kåper; kravebeskyttere; 
kombinasjons-drakter; korsetter (undertøy); 
ermebeskyttere; bekledning for syklister; morgenkåper; 
øreklaffer (bekledning); fiskevester; jernbeslag for sko, 
støvler og støvletter; fotballsko; fotmuffer, ikke elektrisk 
oppvarmede; fottøy; overlær for skotøy; stolaer 
(pelsverk); pelser (klesplagg); hofteholdere (undertøy); 
hansker (bekledning); gymnastikksko; skoletter; hatter; 
hodebånd (bekledning); hæler; hetter (klær); 
innleggssåler; jakker; trikotasje (klær); snørestøvler; 
barnetøy; livreer; maskeradekostymer; halvhansker; 
pengebelter; klær for bilister; muffer (klesplagg); slips; 
yttertøy; ytterfrakker; benklær; klær av papir; parkaser; 
underskjørt; lommelapper; lommer for klær; pullovere; 
pysjamaser; konfeksjonsklær; for, ferdigsydd (deler av 
klesplagg); sandaler; sari; hode- og halstørkler av silke; 
sjal; skjorter; sko; skulderomslag; dusjhetter; skistøvler; 
skjørt; kalotter; tøfler og tøysko; underkjoler (undertøy); 
serker og kitler; sokkeholdere; sokker; såler (for fottøy); 
leggings; jerseyklær til sportsbruk; sportssko; strømper; 
trikotjakker; dresser; solskjermer; bukseseler; svette-
absorberende strømper; svette-absorberende undertøy; 
gensere; badedrakter; t-skjorter; strømpebukser; 
flosshatter; fotstropper for sko, gamasjer og benklær; 
bukser; undertøy; uniformer; slør (bekledning); vester; 
vanntette klær; våtdrakter for vannsport. 
26 Kunstige blomster; kunstige frukter; kunstige 
girlander; emblemer, ikke av edelmetall; hårspenner; 
beltespenner; fuglefjær (tilbehør til klesplagg); spenner 
for kjoleliv; hårbøyler; armbind; brosjer (klestilbehør); 
knapper; chenillesnorer (possement); startnummer for 
idretts- og konkurranseformål; papiljotter; kanteborder for 
klær; elastiske bånd; heklenåler; broderier; ermeholdere; 
kunstig hår; klesspenner og hemper for klær; selefestere; 
fjær (klestilbehør); festonger (broderi); rysj av tyll 
(bekledning); kalvekryss (kniplinger); frynser; hårbånd; 
hårfargingslue; krøllruller, ikke elektriske; nåler for 
hårkrølling; hårspenner; hårnett; hårpynt (dekorativ); 
hårnåler; hatteornamenter, ikke av edelmetall; 
varmeklebende lapper for dekorering av tekstiler; 
borrelås; hekter for korsetter; galon (kantebånd); 
kniplinger; bokstaver for merking av lintøy; tall for 
merking av lintøy; jakkemerker (buttons); overtrukket tråd 
(possement); strutsefjær (klestilbehør); kniplingstunger; 
hårfletter; premiebånd; bånd (possement); hattesløyfer 
(possement); syetuier; skospenner; snøreringer for sko; 
skoklemmer; skohekter; skolisser; skoornamenter, ikke 
av edelmetall; skulderputer for klær; glidelås for vesker; 
trykk-knapper; paljetter for klær; bånd for gardiner; 
dusker (possementarbeider); varmehetter for tekanner; 
pomponger; overtrukket tråd (possement); bukseklyper 
for syklister; kranser av kunstige blomster; glidelåser. 
28 Bærbare elektroniske spill; spill med LCD 
skjermer (herunder ROM (read only memory)-kassetter 
innspilt med programmer for spill med LCD skjermer, 
hodetelefoner utelukkende for spill med LCD skjerm samt 
andre deler og tilbehør til spill med LCD skjerm); 
spillemaskiner og -apparater; korinto-spill maskiner 
(horisontale flippermaskiner); smartball maskiner 
(japanske horisontale flippermaskiner); lykkehjul; 
pachinko maskiner (japanske vertikale flippermaskiner); 
biljardutstyr; biljardkøer; kritt for biljardkøer (biljardkritt); 
biljardkuler; utstyr til markering i biljardspill; biljardbord; 
Go spill (Go games); Go steiner (Go stones); Goke 
premier (Goke pots) (sten-stykkepremier for go 
spill/stone-pieces pots for go game) ; Go-bord (Go 
boards); Shogi-spill (japansk sjakk); koma (trebiter for 
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shogi spill); koma-dai (stativer for shogi stykker); shogi 
bord (shogi boards); terninger; sugoroku spill (japansk 
brettspill og ludo); terningbegre; diamant spill; sjakk spill; 
dam (dam spill); trylleapparater; dominospill; mah-jong; 
leker; metall-leker; lekeklokker og -ur; rullende leker; 
telleverksleker av metall; elektrisk drevne leker; 
svinghjulsdrevne leker; lekebrosjer; lekefløyter; 
actionleker med spak og/eller håndtak; tre- eller 
bambusleker; treleker laget av bord eller planker; treleker 
formet av puslespillbiter; hule lekemodeller av finér eller 
ferniss; treklossleker formet av dreiebenker; papirleker; 
assorterte stykker av farget papir (papirleker); 
overføringsbilder (papirleker); origami (assorterte stykker 
av foldet/sammenleggbart papir); papirballonger; sett av 
papirarkdukker og klær dertil; utklippingsfigurer og -bilder 
av papir; chiyogami (assorterte stykker av japansk papir 
med fargefulle mønstre trykt derpå); fargebøker; 
plysjleker; fylte leker; plastleker; leker i et stykke formet 
av celluloid; telleverksleker av plast; hule celluloid leker; 
plastleker formet ved glassblåsing; gummileker; hule 
gummileker formet ved støpeprosesser; gummiballer; 
oppblåsbare tynne gummileker; hule gummileker formet 
ved binding (bonding); solide og faste gummileker formet 
ved støpeprosesser; musikkleker og musikalske leker; 
musikkbokser (spilleartikler); klokkespill (leker); munnspill 
og hamonika (leker); pianoer (leker); xylofoner (leker); 
lekesett; byggesett (leker); byggesett av 
bygningsarbeiders redskaper; husholdningslekesett; 
engikumade (lykkesjarmbambusraker til pynt); otedama 
bønnebagger; klinkekuler; lekepistoler; lekemasker; 
fyrverkerisaker (leker); kibigara maisstilkleker (corn stem 
toys); juletrær (leker); koi-nobori serpentiner (leker); 
scootere og motorbåter (leker); fire-hjuls go-cart; 
såpebobler (leker); drager; leire (lekeartikler); hogoita 
racketter; fjærballer for hagoita-spill; glassperler 
(lekeartikler); menashi-daruma dukker (bodhidharma 
dokker med utegnede pupiller); gyngehester (hobby-
hester); trehjulssykler for barn; oppblåsbare 
svømmebasseng; ringspill; dukker; japanske tradisjonelle 
dukker; osuware dukker (dukker i sittende stilling); gutters 
festivaldukker og tilbehør dertil; kokeshi dukker; sakura 
dukker; klær til japanske tradisjonelle dukker; jenters 
festivaldukker og tilbehør dertil; dukker i europeisk stil; 
klær for europeiske dukker; tradisjonelt kledde vestlige 
dukker; søte figurer for dekorering av personlige 
rom/privatrom; leker for hjemlige kjæledyr; sportsutstyr; 
baseballutstyr og softballutstyr; baseballhansker; 
baseballer (ikke bløte); softballs; gummi baseballer; 
backstops (baseballnett); boksehansker; baseball balltre; 
baseball balltrekasser; baseballbaser; mottakermasker; 
baseballhansker; brystbeskyttere for baseball; 
ballspillutstyr; skulderputer for ballspill; ben- og 
benskinnebeskytter for ballspill; rør og hylser for ballspill; 
nett for ballspill; kne- og kneskinnebeskyttere 
(sportsartikler); hjelmer for ballspill; baller for spill; bane- 
og friluftsidrettskonkurranseutstyr; diskoser for 
friluftsidrett; kastesirkler; startblokker for friluftsidrett; 
tverrstenger for friluftsidrett; hinder for friluftsidrett; 
stafettpinner; hammere og geværhaner for friluftsidrett; 
skudd for friluftsidrett; stavsprangstenger og -utstyr; 
kastespyd for friluftsidrett; tennis- og badmintonutstyr; 
tennisballer (ikke myke); badminton fjærballer; myke 
tennisballer; nett for tennis eller badminton; 
tennisracketer og badmintonracketer; tarmstrenger for 
tennisracketer og badmintonracketer; racketkasser og -
futteral for tennis og badminton; bordtennisutstyr; 
bordtennisbord; nett for bordtennis; bordtennisballer; 
bordtennisracketer; futeraler for bordtennisracketer; 
hockeyutstyr; hockeykøller; leggbeskyttere for hockey; 
hockeyhansker; hockeypucker; hockeyballer; 
brystbeskyttere for hockey; golfutstyr; golfbagger; 
golfkøller; golfballmarkører; golf tees; golfhansker; 
golfballer; øvelsesmatter for putting (golfutstyr); 
bowlingutstyr; bowlingballer; bowlinghansker; 
bowlingbagger; skiutstyr; selskinn til bekledning av ski; 
ski; skikanter; skibokser og -futteraler; skibindinger; 
skiskrapere; skistaver; skihjelmer; skøyteutstyr; meier for 
skøyter for is; skøyter for is; rulleskøyter; bokseutstyr; 

boksehansker; sandbagger for boksetrening; bokse-
/punchingballer; håndbandasjer og -forbindinger; 
munnstykker for boksing; utstyr for bueskyting av japansk 
og vestlig type; buestrenger; hansker (hansker for 
bueskytting); skyteskiver for bueskyting; piler for 
bueskyting; (pile) kogger for bueskyting; yumi buer for 
japansk bueskyting; bueskytingsbuer; utstyr for fekting; 
sabler (fektevåpen); kårder (fektevåpen); fektehansker; 
floretter for fekting; fektemasker; kendoutstyr; 
kotehansker; kendo bambussverd; kendo fekters kyrass; 
kendo tresverd; kendomasker; apparater, anordninger og 
redskaper for gymnastikk; bøylehester for gymnastikk; 
springbrett for gymnastikk; ringer for gymnastikk; 
horisontale hindre for gymnastikk; bokser og kasser for 
gymnastikk; hoppebord for gymnastikk; balansebommer 
for gymnastikk; paralelle hindre for gymnastikk; utstyr for 
rytmisk sportsgymnastikk med apparater; bånd for 
rytmisk sportsgymnastikk; stenger for rytmisk 
sportsgymnastikk; tau og reip for rytmisk 
sportsgymnastikk; baller for rytmisk sportsgymnastikk; 
ringer og bøyler for rytmisk sportsgymnastikk; 
vektløftingsutstyr; manualer for vektløfting; 
manualstenger for vektløfting; bar-belis for vektløfting; 
svømmefinner; snorkler; spydvåpen; seil og seilbrett for 
brettseiling; stasjonære treningssykler og ruller derfor; 
muskelstrekkere; curlingutstyr; ferdigbyggede 
svømmebasseng; gateball utstyr; surfingbrett; 
sportsstøtter for håndledd, knær etc.; vippehusker; 
vannski; squashutstyr; rullebrett; startpistoler, snøbrett; 
kjelker; hoppetau; drillstaver; hangglidere; paraglidere; 
husker; sportsfløyter; bobsleighs; gyngehester; 
linjemarkører for idrettsbaner; utstyr for lacrosse 
(ballspill); skivoks; fiskeredskaper; flottører for fiske; 
søkkelodd for fisking; fiskehåver; klepper og fangstkroker 
for fisker; fiskesnører; fiskestenger; fiskestangesker og -
futteraler; fiskekroker; fiskeruser; fiskesneller og -spoler; 
åte og agn for fisking. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
annonsebyråer; annonse- og reklamevirksomhet via 
postordre; auksjonssalg; forretningsinformasjoner; 
etterforskning for forretninger; rådgivning om 
organisasjons-og forretningsledelse; bistand ved 
forretningsledelse; konsultasjoner om bedriftsledelse; 
bedriftsledelse for utøvende kunstnere; rådgivning for 
forretningsledelse; bedriftsundersøkelser; byråer for 
handelsinformasjon; bistand for ledelse av handels- eller 
industribedrifter; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; datastyrt filbehandling; analyse av 
kostnadspriser; demonstrasjon av varer; utsendelse av 
reklamemateriell; utsendelse av reklameannonser; 
utsendelse av vareprøver; dokumentkopiering; 
økonomiske beregninger; arbeidsformidling; import- og 
exportagenturer; lokalisering av varevogner ved hjelp av 
computer; postordretjenester inneholdende blader, 
tidsskrifter, musikk, filmer og spill software; 
markedsundersøkelser; markedsstudier; modelltjenester 
for reklame og salg; utleie av kontormaskiner og -utstyr; 
online reklamevirksomhet på et 
datakommunikasjonsnettverk; meningsmåling; 
organisering av messer for salg og markedsføring; 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; 
personnelrekruttering; fotokopiering; profesjonelle 
forretningskonsultasjoner; Public Relation (PR-
virksomhet); publisering av reklametekster; utarbeidelse 
av reklametekster; utleie av reklamemateriell; 
radioreklame; omflyttingstjenester; utleie av reklametid på 
kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utleie av 
fotokopieringsmaskiner; salgsfremmende tiltak for andre; 
sekretærtjenester; statistisk informasjon; systematisering 
av informasjon for bruk i databaser; 
telefonsvarvirksomhet for utilgjengelige abonnenter; 
fjernsynsannonsering; oppdatering av reklamemateriale; 
taksering av trær på rot; tekstbehandling. 
37 Møbelsnekkerarbeid (reparasjon); rengjøring 
og rensing av klær; vedlikehold og reparasjon av ur og 
klokker; reparasjon av klær; 
byggevirksomhetinformasjon; desinfisering; installasjon 
og reparasjon av elektriske apparater; reparasjon og 
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vedlikehold av filmfremvisere; vedlikehold, rensing og 
reparasjon av pelsverk; restaurering av møbler; 
reparasjon av spilleapparater og -automater; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av computer hardware; 
støydemping i elektriske apparater; vaskeri; vedlikehold, 
rengjøring og reparasjon av lær; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskiner; reparasjon av klær; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner 
og -utstyr; reparasjon av fotografiapparater; pressing av 
klær; fornyelse av klær; utleie av rengjøringsmaskiner; 
reparasjonsinformasjon; vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsskap; skomakerverksteder; installasjon og 
reparasjon av telefoner; rengjøring av biler; vedlikehold 
og reparasjon av kjøretøyer; polering av kjøretøyer; 
servicestasjoner for kjøretøyer; vasking; vasking av tøy; 
vinduspussing. 
38 Kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; telegrafisk meddelelse; telefonisk 
kommunikasjon; data assistert overføring av beskjeder 
og bilder; elektronisk post; telefakstjenester; informasjon 
om telekommunikasjon; meldetjenester og budtjenester; 
personsøkertjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelse til et globalt datanettverk; 
radiokringkasting; utleie av faksimileapparater; utleie av 
overføringsapparater for beskjeder; utleie av modemer; 
utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satelittoverføring; telegramforsendelse; 
telekommunikasjon gatewaytjenester; 
telekonferansetjenester; telegraftjenester; 
telefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telegramoverføring; 
40 Appretering av tekstiler; bokbinding; polering 
ved slipning; tilskjæring av stoffer; farging av stoffer; 
fargerensing og -separasjonstjenester; 
materialbehandling etter bestilling fra andre; digitale 
billedbehandlingstjenester; valsing; 
materialbehandlingsinformasjon; mønstertrykking; 
fremkalling av film og fotografier; kopiering av filmer og 
fotografier; fotogravyrtjenester; fremkalling og 
bearbeiding av kinomatografiske filmer; 
tannteknikertjenester; skreddervirksomhet; 
trykkerivirksomhet og silketrykking. 
41 Akademier (utdannelse); fornøyelsesparker; 
organisering og ledelse av kollokvium; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og ledelse av 
kongresser; organisering og ledelse av seminarer; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
organisering og ledelse av symposium; booking av seter 
for kulturelle arrangementer; kinematografiske tjenester 
tilbudt on-line fra et datanettverk; klubbvirksomhet 
(underholdning eller utdannelse); korrespondansekurs; 
diskotektjenester; dubbetjenester; informasjon 
vedrørende utdannelse; artistopptredener; 
underholdningsvirksomhet; underholdningsinformasjon; 
filmproduksjon; tjenester vedrørende spill tilbudt on-line 
fra et datanettverk; on-line globale 
datanettverkspublikasjoner av elektroniske bøker og 
journaler; utlån av bøker; filmstudioer; varieteteater; 
organisering av lotterier; organisering av konkurranser for 
utdannelsesformål eller kulturelle formål; organisering av 
mottagelser for underholdning; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer; showoppsetninger; 
karaokearrangement; spillehaller; kinodrift; utgivelse av 
bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
radiounderholdning; innspillingsstudioer; rekreasjons- og 
fritidsinformasjon; utleie av lydutstyr; utleie av 
kinematografiske filmer; utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; utleie av 
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av radio- 
og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av 
dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av sportsutstyr, 
unntatt kjøretøyer; utleie av idrettsplasser og stadium; 
utleie av kulisser; utleie av videokameraer; utleie av 
video-spillere; utleie av videobånd; utleie av videospill 
software; utleie av videospillapparater med fjernsyn; 
fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger; 
videobåndredigering; videofilmproduksjon; mikrofilming 

og fotografireportasjer. 
42 Meklingstjenester; programmering for 
datamaskiner; utleie av datamaskiner; utarbeidelse for 
dataprogrammer; analysering av datasystemer; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; 
forvaltning av forfatterrettigheter; redaksjonsbyrå; 
moteinformasjon; grafisk formgiving; rådgivning for 
immateriell eiendomsrett; utleie av tilgangstid ved bruk av 
databaser; utleie av tilgangs til databaser for 
datahåndtering; juridisk forskning; juridiske tjenester; 
lisensiering av eiendomsrett; vedlikehold av 
dataprogrammer og software; emballasjedesign; 
eksploatering av patenter; faglige konsultasjoner (ikke 
om forretninger); gjenoppretting av data; utleie av 
software(EDB); forskning og utvikling av nye produkter 
(for tredjemann); ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; meteorologisk informasjonstjeneste. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231947 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506746 
(220) Inndato: 2005.07.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UG 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc ,  OSAKA, JP 

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

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

 12 Tohjulede motorkjøretøyer, sykler; deler og 
tilbehør hertil i form av nav, intern-gir-nav, dynamo nav 
for sykler, navhurtigfrikoblingshåndtak, gir-
frikoblingshåndtak, girskiftespaker, front kjedegir, bakre 
kjedegir, kjedeførere, frihjul, kjedetenner, trinser, kjeder, 
kjededeflektorer, skiftekabler, pedalarmer, 
pedalarmfester, kjedehjul, pedaler, tåklyper, 
bremsespaker, forbremser, bakbremser, bremsekabler, 
bremsesko, felgringer, hjul, eiker, festeklips for eiker, 
bunnbraketter, setesøyler, hurtigutløser for setesøyler, 
hoveddeler for montering av rammeverk, fjæringer, 
sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, 
seteputer, datastyrt kjedegir, hjulbager for sykler, 
retningsvisere for sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231948 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506747 
(220) Inndato: 2005.07.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HG 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc ,  OSAKA, JP 

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

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

 12 Tohjulede motorkjøretøyer, sykler; deler og 
tilbehør hertil i form av nav, intern-gir-nav, dynamo nav 
for sykler, navhurtigfrikoblingshåndtak, gir-
frikoblingshåndtak, girskiftespaker, front kjedegir, bakre 
kjedegir, kjedeførere, frihjul, kjedetenner, trinser, kjeder, 
kjededeflektorer, skiftekabler, pedalarmer, 
pedalarmfester, kjedehjul, pedaler, tåklyper, 
bremsespaker, forbremser, bakbremser, bremsekabler, 
bremsesko, felgringer, hjul, eiker, festeklips for eiker, 
bunnbraketter, setesøyler, hurtigutløser for setesøyler, 
hoveddeler for montering av rammeverk, fjæringer, 
sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, 
seteputer, datastyrt kjedegir, hjulbager for sykler, 
retningsvisere for sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231949 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200505026 
(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:  
 1890 P 

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

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

 Wikborg Rein & Co , Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstiler, inkludert, men ikke begrenset til, 

sengelaken, putevar, overlaken, frottehåndklær, 
strandhåndklær, tepper, sengetepper, putetrekk, dyner, 
bordduker, kuvertbrikker, bordløpere. 
27 Gulv- og veggbekledninger, inkludert, men ikke 
begrenset til, ryer, badematter, gulvteppe og tapet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231950 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200500716 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.13 SE 2004/06792 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZODIAK TELEVISION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZODIAK TELEVISION 

(730) Innehaver: 
 MTV Produktion AB ,  STOCKHOLM, SE 

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

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

 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; utsendelse og 
oppdatering av annonse- og reklamemateriell; 
annonsering; utleie av reklameplass; organisering av 
utstillinger og messer for salg eller markedsføring; 
bedriftsledelse for utøvende kunstnere; direktereklame; 
byråer for handelsopplysninger; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; meningsmåling; Public Relation 
(PR-virksomhet); produksjon av radio- og 
fjernsynsreklame; publisering av reklametekster; 
fjernsynsreklame; utleie av annonseringstid på 
kommunikasjonsmedia; utendørsreklame. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og fritidsaktiviteter; 
organisering av lotterier, idrettskonkurranser; 
teaterforestilleringer og andre forlystelsesforestillinger 
(impresariotjenester); artisttjenester; digital 
billedbehandlingstjenester; visning av kinematografiske 
filmer; utgivelse av bøker; dubbetjenester; 
filmproduksjon; filmstudioer; filmteksting (oversetting); 
fotografering; forlystelses- og underholdningsinformasjon; 
informasjon vedrørende utdannelse; innspillingsstudioer; 
musikkomponeringstjenester; fremvisning (in live); utleie 
lydopptak; manusforfattertjenester; 
nyhetreportasjetjenester; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av radio- og fjernsynsprogram; 
videofilmproduksjon; publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; redigering av videobånd; 
teateroppsetninger; produksjon av teater- og 
underholdningsforestillinger; fjernsynsunderholdning; 
utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller 
fjernsynsstudioer; utleie av videokameraer, 
scenedekorasjoner, smalfilm, spillefilm og videobånd; 
oversettelsesvirksomhet; videofilmproduksjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231951 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506748 
(220) Inndato: 2005.07.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IG 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc ,  OSAKA, JP 

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

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

 12 Tohjulede motorkjøretøyer, sykler; deler og 
tilbehør hertil i form av nav, intern-gir-nav, dynamo nav 
for sykler, navhurtigfrikoblingshåndtak, gir-
frikoblingshåndtak, girskiftespaker, front kjedegir, bakre 
kjedegir, kjedeførere, frihjul, kjedetenner, trinser, kjeder, 
kjededeflektorer, skiftekabler, pedalarmer, 
pedalarmfester, kjedehjul, pedaler, tåklyper, 
bremsespaker, forbremser, bakbremser, bremsekabler, 
bremsesko, felgringer, hjul, eiker, festeklips for eiker, 
bunnbraketter, setesøyler, hurtigutløser for setesøyler, 
hoveddeler for montering av rammeverk, fjæringer, 
sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, 
seteputer, datastyrt kjedegir, hjulbager for sykler, 
retningsvisere for sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231952 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200500717 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BandIT 

(730) Innehaver: 
 Tiara-cml AS , Per Kroghs vei 4, 1065 OSLO, NO 

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

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
kinematografiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll, og 
undervisning; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; strekk-kodelesere; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd; magnetiske 
databærere; mekaniske skilt; regnemaskiner, 
elektroniske merkelapper for varer. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; emballasjedesign; industridesign; 
installasjon av dataprogrammer; tekniske prosjektstudier; 
vedlikehold av dataprogrammer og software. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231953 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200500726 
(220) Inndato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYVEKES VINKJELLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DYVEKES VINKJELLER 

(730) Innehaver: 
 Helge Fredheim, Vadmyrveien 5, 5173 LODDEFJORD, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester; restauranttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231954 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506317 
(220) Inndato: 2005.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KERSTIN FLORIAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KERSTIN FLORIAN 

(730) Innehaver: 
 Kerstin Florian Inc , 15375 Barranca Parkway, Suite A-

104, CA92718 IRVINE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk, skjønnhetsprodukter og produkter i 

forbindelse med SPA behandling, herunder rensende-, 
kondisjonerende- og fuktighetsgivende preparater for 
ansiktet, kroppen og bad; kroppslotioner, kroppskremer, 
fuktighetskremer til huden, bad og dusjgeleer, bade- og 
kroppsoljer, badesalt i krystallform, badesalt, 
skrubbekremer for ansiktet, kroppsleire, hud- og 
kroppssprayer, hudvann og flytende urteekstrakter for 
personlig bruk; hårsjampoer, hårbalsam; 
aromaterapilotioner, aromaterapioljer og 
aromaterapibadegelé. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231955 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506566 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(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: 
 Marimekko OY , Puusepänkatu 4, 00810 

HELSINGFORS, FI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papirvarer. 

18 Vesker, bager, sekker, kofferter. 
21 Kjøkkenredskaper. 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 
25 Klær og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231956 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506571 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(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: 
 Marimekko OY , Puusepänkatu 4, 00810 

HELSINGFORS, FI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papirvarer. 

18 Vesker, bager, sekker, kofferter. 
21 Kjøkkenredskaper. 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 
25 Klær og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231957 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502438 
(220) Inndato: 2005.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROXA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROXA 

(730) Innehaver: 
 Norsport AS , Gimleveien 18, 1777 HALDEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Alpine skistøvler. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt. Rulleski. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231958 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506319 
(220) Inndato: 2005.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOTEL MTV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOTEL MTV 

(730) Innehaver: 
 Viacom International Inc , 1515 Broadway, NY10036 

New York,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdanning, undervisning og opplæring, 

underholdning, sportstjenester og kulturelle tjenester, 
herunder produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; 
produksjon av filmer og levende underholdning; 
produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester 
vedrørende film- og fjernsynsstudioer; tjenester 
vedrørende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning 
og levende underholdningsfremføringer og -show, 
tjenester vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og 
tidsskrifter; fremskaffelse av informasjon om søkerens 
fjernsynsprogramtjenester til et stort antall brukere via 
world wide web eller internet eller annen on-line 
database; produksjon av danseshow, musikkshow og 
videoprisutdelingsshow; komedieshow, konkurranseshow 
og sportsbegivenheter med publikum til stede og for 
direktesending eller for opptak for senere sending; 
levende musikkonserter; fjernsynsnyhetssendinger; 
organisering av talentkonkurranser og musikk- og 
fjernsynsprisutdelingsarrangementer; organisering og 
presentasjon av visning av underholdning vedrørende stil 
og mote; fremskaffelse av informasjon på området 
underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231959 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502949 
(220) Inndato: 2005.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUAL 

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

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

apparater for lasting og lossing; transportører. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk i vannet, 
herunder fartøy, tankskip, lasteskip og fraktskip; 
apparater og innretninger for transport via kabler og rør. 
39 Transportvirksomhet, transport av kjøretøy, 
herunder biler, rullende materiell og vognpark; 
transportmeglingsvirksomhet; transportinformasjon; 
logistikkinformasjon; innpakning og lagring av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231960 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502950 
(220) Inndato: 2005.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUAL 

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

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

apparater for lasting og lossing; transportører. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk i vannet, 
herunder fartøy, tankskip, lasteskip og fraktskip; 
apparater og innretninger for transport via kabler og rør. 
39 Transportvirksomhet, transport av kjøretøy, 
herunder biler, rullende materiell og vognpark; 
transportmeglingsvirksomhet; transportinformasjon; 
logistikkinformasjon; innpakning og lagring av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231961 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506212 
(220) Inndato: 2005.06.28 
(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: 
 Forth & Towne (ITM) Inc , 2 Folsom Street, CA94105 

SAN FRANSISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør til klær. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231962 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200502428 
(220) Inndato: 2005.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NITEWORKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NITEWORKS 

(730) Innehaver: 
 Herbalife International Inc , 1800 Century Park East, 

CA90067-1501 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker og preparater til 

fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231963 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506323 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUCRYST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUCRYST 

(730) Innehaver: 
 Nucryst Pharmaceuticals Corp , 10102 - 114 Street, 

ABT8L3W4 FORT SASKATCHEWAN, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medisinsk og kirurgisk sår- og brannsårsalve 

og/eller forbinding hvor det anvendes antimikrobielt 
belegg, farmasøytiske preparater og substanser. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231964 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200505450 
(220) Inndato: 2005.06.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOUNTAIN HARD WEAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOUNTAIN HARD WEAR 

(730) Innehaver: 
 Mountain Hardwear Inc , 14375 NW Science Park Drive, 

OR97229 PORTLAND, US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, 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; sports- 
og utstyrsbager, ryggsekker, skipssekker, rumpetasker. 
20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast; madrasser; soveposer; 
soveunderlag; konvertibelt soveunderlag/stol; feltstoler av 
tekstil. 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; telt og tilbehør til telt. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231965 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200505457 
(220) Inndato: 2005.06.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Mountain Hardwear Inc , 14375 NW Science Park Drive, 

OR97229 PORTLAND, US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, 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; sports- 
og utstyrsbager, ryggsekker, skipssekker, rumpetasker. 
20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast; madrasser; soveposer; 
soveunderlag; konvertibelt soveunderlag/stol; feltstoler av 
tekstil. 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; telt og tilbehør til telt. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231966 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506324 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILCRYST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILCRYST 

(730) Innehaver: 
 Nucryst Pharmaceuticals Corp , 10102 - 114 Street, 

ABT8L3W4 FORT SASKATCHEWAN, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medisinsk og kirurgisk sår- og brannsårsalve 

og/eller forbinding hvor det anvendes antimikrobielt 
belegg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231967 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200500516 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REXONA ACTIVRESERVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REXONA ACTIVRESERVE 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS , Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Deodoranter; anti-perspiranter for personlig 
bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231968 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200505999 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(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: 
 Norco Products Ltd , 1465 Kebet Way, BCV3C6L3 PORT 

COQUITLAM, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 12 Sykler, deler og tilbehør til sykler. 
25 Klær for syklister. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231969 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200503113 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANC 

(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:  
 38 Distribusjon av fjernsynsprogrammer via 

direkte-hjem og/eller kabelfjernsynstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 
(111) Reg.nr.: 231970 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506328 
(220) Inndato: 2005.07.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOFOTEN WATER 

(730) Innehaver: 
 Lofoten Vann/Lofoten Water AS , Postboks 160, 8300 

SVOLVÆR, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Vann på flaske, dispensere og tank; vann på 
flaske uten kullsyre, vann på flaske med kullsyre, vann 
på flaske med kullsyre og smak. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231971 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200503117 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TFC DIRECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TFC DIRECT 

(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:  
 38 Distribusjon av fjernsynsprogrammer via 

direkte-hjem og/eller kabelfjernsynstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 231972 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200503283 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.05 US 78/512,466 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ci 

(730) Innehaver: 
 A&E Television Networks , 235 East 45th Street, 

NY10017 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Digitale og analoge video-og lydopptak på 
tape, disker, plater, DVD, CD, kassetter eller andre 
lagringsmedia; innspilte filmer og filmer og program 
forhåndsklargjort for kringkasting på fjernsyn, kabel 
fjernsyn, digitalfjernsyn eller satellittfjernsyn; papirvekter. 
16 Papir og papirartikler; papp og artikler fremstilt 
av papp; trykte publikasjoner, herunder bøker, 
magasiner, nyhetsbrev, fotografier, kart og almanakker, 
kalendere, skrivesaker, konvolutter og brevpapir, 
postkort, gavekort, gratulasjonskort, kunngjøringskort, 
notatblokker, notisbøker, linjaler, album, adressebøker, 
bok og papirbinders, autografbøker, huskelappblokker, 
fargebøker, aktivitetsbøker, kladde-og skissebøker, 
samlealbum for klistremerker; artikler til bruk for 
kunstnere herunder lerret, tegneblokker, maling, pensler 
og malerbørster; modelleringskitt; papirstifter til 
stiftemaskiner, viskelær, blyantspissere, penner, blyanter, 
markører, fargestifter, tekstmarkører, kritt, pennaler; 
kontor- og skole- rekvisita; undervisnings- og 
instruksjonsmateriell; klistremerker, overføringsbilder og 
applikasjonsmerker, byttekort; papirhatter, 
kakedekorasjoner av papir, bordduker av papir, 
borddekorasjoner av papir, bordbrikker av papir; 
bokstøtter. 
38 Kommunikasjonsvirksomhet; fjernsyns-, 
kabelfjernsyns-, digitalfjernsyns-, satellittfjernsyns- og 
radiokringkastingstjenester. 
41 Undervisnings- og underholdningsvirksomhet, 
herunder produksjon og/eller distribusjon og/eller 
presentasjon av program for fjernsyn, kabelfjernsyn, 
digitalfjernsyn, satellittfjernsyn og radio. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231973 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200505872 
(220) Inndato: 2005.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tygacil 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231974 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200506442 
(220) Inndato: 2005.07.05 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.26 EM 004257631 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTIFIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTIFIX 

(730) Innehaver: 
 STM-Stahl-Vertriebs GmbH , Bussardstrasse 10, 82166 

GRAEFELFING, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Flatstål og blikk samt varer laget av disse 

materialer. 
40 Saging og kapping av flatstål og blikk i enhver 
dimensjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231975 
(151) Reg.dato.: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Søknadsnr.: 200503266 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOWARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOWARE 

(730) Innehaver: 
 Bio Ware Corp , 4445 Calgary Trail, Suite 200, 

ABT6H5R7 EDMONTON, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software; forhåndinnspilte filmer, 

videobånd og videodisker inneholdende film og 
televisjonsforestillinger som viser rollefigurer i et 
computerspill; forhåndinnspilte audiobånd, videobånd og 
video- og audiodisker som viser rollefigurer, stemmer og 
lydspor fra et computerspill. 
16 Papirvarer, nemlig instruksjonsmanualer for 
computerspill, komikkbøker, strategiguider for spilling av 
computerspill, bøker, kunstbøker, romaner, kortspill, 
brettspill, handelskort, pogs, fargeleggingsbøker, 
klebemerker, overføringsbilder, notisbøker og mapper for 
skrivesaker. 
25 Antrekk (klær), hatter, luer, yttertøy, hodeplagg, 
sportstøy, svømmetøy, nattøy, undertøy, regntøy, alle for 
menn, kvinner og barn. 
41 Underholdningstjenester, nemlig on-line 
interaktive spill via globalt computer nettverk, og 
produksjon av televisjonsforestillinger og filmer basert på 
et computerspill. 
42 Design og utvikling av computer software for 
andre for å skape elektroniske multi-media spill til bruk i 
forbindelse med computere og andre videoplattformer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231976 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200506329 
(220) Inndato: 2005.07.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOFOTEN WATER 

(730) Innehaver: 
 Lofoten Vann/Lofoten Water AS , Postboks 160, 8300 

SVOLVÆR, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Vann på flaske, dispensere og tank; vann på 
flaske uten kullsyre, vann på flaske med kullsyre, vann 
på flaske med kullsyre og smak. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231977 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200503269 
(220) Inndato: 2005.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BiOWARE CORP 

(730) Innehaver: 
 Bio Ware Corp , 4445 Calgary Trail, Suite 200, 

ABT6H5R7 EDMONTON, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software; forhåndinnspilte filmer, 

videobånd og videodisker inneholdende film og 
televisjonsforestillinger som viser rollefigurer i et 
computerspill; forhåndinnspilte audiobånd, videobånd og 
video- og audiodisker som viser rollefigurer, stemmer og 
lydspor fra et computerspill 
16 Papirvarer, nemlig instruksjonsmanualer for 
computerspill, komikkbøker, strategiguider for spilling av 
computerspill, bøker, kunstbøker, romaner, kortspill, 
brettspill, handelskort, pogs, fargeleggingsbøker, 
klebemerker, overføringsbilder, notisbøker og mapper for 
skrivesaker. 
25 Antrekk (klær), hatter, luer, yttertøy, hodeplagg, 
sportstøy, svømmetøy, nattøy, undertøy, regntøy, alle for 
menn, kvinner og barn. 
41 Underholdningstjenester, nemlig on-line 
interaktive spill via globalt computer nettverk, og 
produksjon av televisjonsforestillinger og filmer basert på 
et computerspill. 
42 Design og utvikling av computer software for 
andre for å skape elektroniske multi-media spill til bruk i 
forbindelse med computere og andre videoplattformer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231978 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505934 
(220) Inndato: 2005.06.21 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.21 US 591847 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRIPE SHIFTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRIPE SHIFTER 

(730) Innehaver: 
 K-Swiss Inc , 31248 Oak Crest Drive, CA91361 

WESTLAKE VILLAGE, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Sko; deler til og komponenter av sko; deler og 

komponenter for atletiske sko. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 
(111) Reg.nr.: 231979 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505205 
(220) Inndato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 spin 

(730) Innehaver: 
 Norsk Institutt for Fiskeri- og Havbruksforskning AS , 

Postboks 2511, 9002 TROMSØ, NO 
Norconserv AS , Postboks 327, 4002 STAVANGER, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; kjemisk og biologisk forskning; kvalitetskontroll; 
produktutvikling av næringsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231980 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505992 
(220) Inndato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 isrosa økologisk is 

(730) Innehaver: 
 Norsk Økois Skjæveland , Krossgata, 5745 AURLAND, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Iskrem og fruktis (mat-is). 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231981 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200409217 
(220) Inndato: 2004.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOLIFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOLIFT 

(730) Innehaver: 
 Møller Vital AS , Ole Deviksvei 44, 0668 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Deler til medisinske løfte- og flytteappaarater, 
nemlig vekter. 
10 Medisinske, kirurgiske og ortopediske 
apparater, instrumenter og utstyr; spesialmøbler til 
medisinsk bruk; løfte- og flytteapparater, -instrumenter, -
utstyr og -innretninger til bevegelseshemmede personer, 
herunder takmonterte og gulvkjørende personløftere; 
deler, tilbehør og komponenter til de forannevnte varer, 
herunder løftebøyler, gåtrenere, løftestropper, ståbord, 
løftebårer og bårer. 
22 Deler til medisinske løfte- og flytteapparater, 
nemlig løfteseil. 
35 Salg av medisinske, kirurgiske og ortopediske 
apparater, instrumenter, artikler og utstyr, spesialmøbler 
til medisinsk bruk, løfte- og flytteapparater, -instrumenter, 
-utstyr og -innretninger til bevegelseshemmede personer, 
herunder takmonterte og gulvkjørende personløftere 
samt av deler, tilbehør og komponenter til de forannevnte 
varer, herunder seil, løftebøyler, gåtrenere, løftestropper, 
ståbord, løftebårer, bårer og vekter. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
medisinske, kirurgiske og ortopediske apparater, 
instrumenter, artikler og utstyr, spesialmøbler til 
medisinsk bruk, løfte- og flytteapparater, -instrumenter, -
utstyr og - innretninger til bevegelseshemmede personer, 
herunder takmonterte og gulvkjørende personløftere 
samt av deler, tilbehør og komponenter til de forannevnte 
varer, herunder seil, løftebøyler, gåtrenere, løftestropper, 
ståbord, løftebårer, flatløftere og vekter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231982 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505212 
(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:  
 SMART Plus 

(730) Innehaver: 
 Sportmann AS , Postboks 295, 1601 FREDRIKSTAD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231983 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505213 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ØYA ROM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ØYA ROM 

(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  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231984 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505186 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GULLSWEEP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GULLSWEEP 

(730) Innehaver: 
 Gull Sweep LLC , 33 Greenwood Avenue, NJ07432 

MIDLAND PARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet; roterbare vinddrevne fugledeflektorer 
bestående av en roterbart horisontalt montert dreieskive 
spesielt tilpasset skip og båter for å forhindre fugler fra å 
lande på fartøyet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231985 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505218 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TROLL DECLARÉ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROLL DECLARÉ 

(730) Innehaver: 
 Troll Cosmetics AG , Weidachstrasse 20, 6858 

SCHWARZACH, AT 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
kropp- og hudkremer, solkremer; hårvann; 
tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231986 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505219 
(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:  
 harn 

(730) Innehaver: 
 Aksesori Setia Sdn Bhd , Plot 32, Lengkok rishah 1, 

Kawasan Perindustrian Silibin, 30100 IPOH, PERAK, MY
(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 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer: beslag for møbler av metall. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231987 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505221 
(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:  
 WOLF CAMPER 

(730) Innehaver: 
 Olav Karsten Pettersen, Granvegen 14, 6445 

MALMEFJORDEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 22 Telt, ryggesekker, soveposer. 
24 Tekstiler; tekstilvarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231988 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200500899 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRUNSWICK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRUNSWICK 

(730) Innehaver: 
 Brunswick Corp , 1 North Field Court, IL60045-4811 

LAKE FOREST, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved salg av båter, utstyr og tilbehør til 

båter. 
37 Tjenesteytelser i form av reparasjon og 
installasjon i forbindelse med båter samt andre 
befordringsmidler til bruk i vann; tjenesteytelser i 
forbindelse med vinterklargjøring og tørrdokking av båter; 
service av alle slags marineprodukter. 
39 Drift av marina, utleie av båter, utstyr og 
tilbehør til båter; opplagring av båter; tjenesteytelser i 
forbindelse med drift av marina. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231989 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200412827 
(220) Inndato: 2004.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATER 

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

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

strandtøy; belter; smekker; undertøy; gensere; 
halloweenkostymer; kjoler; hansker; hatter; luer; 
trikotasje; barneklær; jakker; votter; pyjamas; bukser; 
joggebukser; treningsgensere; skjorter; sko; shorts; 
nattøy; sokker; T-skjorter; singleter og topper; 
strikkegensere; skjerf; slips; kapper; nattskjorter; 
nattkjoler; hodebånd; håndleddsbånd; skjørt; frakker; 
trikoter; leggvarmere; strømper; strømpebukser; 
sportssko; tøfler; støvler; sandaler; regntøy. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231990 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200406909 
(220) Inndato: 2004.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEGAMAN NT WARRIOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEGAMAN NT WARRIOR 

(730) Innehaver: 
 Capcom CO LTD , 3-1-3 Uchihirano-machi, Chuo-ku, 

540-0037 OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig 

levende film med innhold i form av musikk, animasjoner 
og live-action, science fiction, krim, eventyr, tegnefilmer, 
rollefigurer, komedier og drama; innspilte video- og 
lydkassetter, video- og lydmagnetbånd, video- og 
lyddisker, CD ROM, kompaktdisker, DVD, videoopptak 
med musikk, lydopptak med musikk og grammofonopptak 
med musikk, animasjoner og live-action, science fiction, 
krim, eventyr, tegnefilmer, rollefigurer, komedier og 
drama; software og brukermanualer solgt som en enhet 
for underholdning og for bruk som kalendere, for å 
håndtere informasjon og som skjermbildebeskyttere; 
software for dataspill; dekorative magneter for kjøleskap; 
elektriske bryterplater; briller, brilleetuier, solbriller og 
solbrilleetuier; computer og videospillkassetter, disker og 
programmer; videospillmaskiner for bruk sammen med 
fjernsynsmottakere; nedlastbar software for spill; 
nedlastbare computerspill. 
16 Papirvarer og trykksaker, nemlig 
tegneseriehefter og - magasiner med tegneserier og 
science fiction temaer, fortellinger og rollefigurer; 
referanseguidebøker for tegneseriehefter; serier med 
litterære bøker med historier om tegneserier og science 
fiction temaer, fortellinger og rollefigurer i illustrert form; 
noveller med grafiske illustrasjoner; grafiske noveller; 
noveller; trykte postkort; postkort med bilder; komiske 
postkort; postkort; forretningskort og samlerkort med 
rollefigurer fra tegneseriehefter, tegneserier, 
vittighetstegninger og live action; spillkort; notisbøker; 
samlepermer; dekaler; klistremerker; plakater; fotografi- 
og utklippsalbumer; kalendere; gratulasjonskort; mapper; 
skriveunderlag; skriveblokker; mapper for skrivesaker og 
skrivesaker; penner; blyanter; viskelær; håndbøker og 
bøker om videospillstrategi; håndbøker om computerspill.
25 Klær, nemlig skjorter, T-skjorter, gensere, 
collegegensere, vester, jakker, oppvarmingsdresser, 
rober, bukser, shortser, belter (bekledning), kjoler, 
overalls, barneklær, lekedrakter, smekker av tekstil, 
hodeplagg, fottøy, støvler, sokker, trikoter, strandtøy, 
badedrakter, badetøy, badehetter, tennisklær, regntøy, 
jakker, frakker, hansker, sjal, hatter, solskjermer, 
halstørklær, smokingbelter, bandanna, skjerf, pyjamaser, 
nattskjorter, nattkjoler, undertøy, forklær, maskerade 
kostymer, maskerade kostymer med masker solgt i 
forbindelse dermed, ermeløse trøyer, og håndleddbånd. 
28 Leker og sportsartikler, nemlig, lekefigurer og 
tilbehør dertil, action figurer og tilbehør dertil, 
leketøyfigurer, elektriske action leker, mekaniske action 
leker, dukker og tilbehør dertil, dukkelekesett, myke leker, 
utstoppede leker, dukker, opptrekkbare leker, bordspill, 
kortspill, dominospill, puslespill, leker som må brukes 
med forskjellige håndgrep, klinkekuler, ballspill for bruk 
med racketer, jojoer, ballonger, hoppetau, drager og 
tilbehør dertil, innretninger for å lage bobler og 
oppløsninger for dette formål solgt som en enhet, 
magiske triks, badeleker, leker for svømmebasseng, 
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lekekjøretøyer og tilbehør dertil, sett for bygging av 
leketøysmodeller for hobbybruk, leketøybanker, kasser 
for oppbevaring av leketøy, leketøyshylstrer, lekebuer og 
- piler for bueskyting, leketøysraketter, leketøysspann og 
- spader solgt som en enhet, lekekosmetikk for barn, 
babyrangler, fleraktivitetsleker for barn, 
lekebyggeklosser, musikalske leker, spill med mål, spill 
som oppøver handlingsdyktigheten, baller, baseballer, 
basketballer, fotballer, golfballer, tennisballer, baller for 
lekeplasser, sportsballer, volleyballer, gummiballer, 
skumgummiballer, baseballtrær, baseballhansker, 
flygende tallerkener, leker til å kaste med form som en 
skive, kroppsbeskyttere, badmingtonsett, dartspill, 
beskyttelsestrekk for hodet på golfkøller, rulleskøyter, 
lekescootere, svømmebriller, svømmemasker, 
svømmefinner, flyteinnretninger for svømming for 
rekreasjonsbruk, snorkler, ansiktsmasker, spill av 
flippermaskintypen, juletredekorasjoner, utstyr for 
dekorasjon av egg, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske spill, videospillmaskiner, videospillmaskiner, 
annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes 
sammen med fjernsynsapparater, LCD spillmaskiner, 
strandballer, skøyter, leker til å ri på, leketøysverd. 
30 Konfektyrer, nemlig, søtsaker; slikkepinner; 
kjeks; kaker; paier; kaker med sjokolade og nøtter; 
kromkaker; muffins, kulinariske kaker; tyggegummi; 
spiselige kakedekorasjoner; sett for kakebaking, nemlig 
kakeblandinger, glasur, smakstilsetninger, kakepynt og 
dekorasjoner; popkorn med kandisert belegg; nøtter med 
kandisert belegg; kandiserte frukter; kornbasert 
snackmat; spiseis; fruktis; frossen yoghurt; ismelk og 
sorbet. 
41 Underholdningstjenester, nemlig produksjon og 
distribusjon av spillefilm, film, TV programmer, 
radioprogrammer, interaktive fjernsynsprogrammer på 
området animasjoner og live-action, science fiction, 
komedier, drama, krim, sport, nyheter, 
snakkeprogrammer, variete, reise, dokumentarer, 
filmanmeldelser, psykologi, undervisning, rekreasjon, 
levende opptreden, individuelle underholdere, kulturer og 
kulturelle hendelser samt musikk; underholdning i form av 
teaterproduksjoner på området animasjoner og live-
action, science fiction, komedier, drama, krim, sport, 
nyheter, snakkeprogrammer, variete, reise, 
dokumentarer, filmanmeldelser, psykologi, undervisning, 
rekreasjon, levende opptreden, individuelle underholdere, 
kulturer og kulturelle hendelser samt musikk; utgivelse av 
bøker, magasiner, vittighetstegninger, tegneserier, og 
tegneseriehefter; fanklubbtjenester; elektroniske 
spilltjenester som tilbys on-line fra databaser eller 
websider på internett; fremskaffelse av digital musikk fra 
internett; fremskaffelse av on-line elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av digital musikk fra MP3 
internettwebsider. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231991 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505222 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.14 EU 004191623 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUICKTECH SYSTEMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUICKTECH SYSTEMS 

(730) Innehaver: 
 Quicktech Systems AB , Box 648, 44217 KUNGÄLV, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; klebemidler til 
industrielle formål; klebemidler, inkludert til bygging av 
glassblokk konstruksjoner. 
6 Bygningsmaterialer av metall; jernvarer, små 
artikler laget av jernvare; metallprofiler inkludert 
strekkmetallprofiler av aluminium. 
17 Ekstradert plast til bruk i produksjon; paknings-, 
tetnings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall). 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall); plastprofiler for 
blokkonstruksjon, inkludert glasssten/-blokk 
konstruksjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231992 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200410127 
(220) Inndato: 2004.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUUP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUUP 

(730) Innehaver: 
 Contopronto AS , Fridtjof Nansens plass 4, 0160 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

elektronisk pengeoverføring, valutaveksling og 
valutamegling samt megling av elektroniske 
handelstransaksjoner, også via globale datanettverk; 
tilveiebringelse/forsyning av valutavekslingstjenester og 
andre finansielle tjenester via globale datanettverk; 
profesjonell rådgivning relatert til finansiell og monetær 
virksomhet; forsikringsvirksomhet, forretninger med fast 
eiendom. 
42 Computervirksomhet, herunder 
computervirksomhet relatert til elektronisk valutamegling 
og megling av elektroniske handelstransaksjoner via 
globale datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 231993 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200506756 
(220) Inndato: 2005.07.12 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.10 SE 0501058 
(540) Gjengivelse av merket: 

WEEDKILLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WEEDKILLER 

(730) Innehaver: 
 Scandinavian Terra Tec AB , Ängen, Villa Ängviken, 

66392 HAMMARÖ, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Fiberduk, ikke for tekstilbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231994 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505223 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.14 EU 004192258 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Q 

(730) Innehaver: 
 Quicktech Systems AB , Box 648, 44217 KUNGÄLV, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; klebemidler til 
industrielle formål; klebemidler, inkludert til bygging av 
glassblokk konstruksjoner. 
6 Bygningsmaterialer av metall; jernvarer, små 
artikler laget av jernvare; metallprofiler inkludert 
strekkmetallprofiler av aluminium. 
17 Ekstrudert plast til bruk i produksjon; paknings-, 
tetnings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall). 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall); plastprofiler for 
blokkonstruksjon, inkludert glassten/-blokk 
konstruksjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231995 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505224 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEDDON FEMALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GEDDON FEMALE 

(730) Innehaver: 
 Geddon Female Kvadrat AS , Box 1586, 4391 

SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231996 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200506777 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCARS OF THE WAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCARS OF THE WAR 

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

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

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinspillprogramvare; 

videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, 
magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er 
inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger; 
audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske 
disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende 
musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; 
forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; 
forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende 
musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; 
forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk 
og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; 
dekorative magneter; musematter; stropper for 
mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; 
minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; 
styrespaker (joysticker); kontroller til videospill; 
nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller 
mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere 
(bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller 
mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare 
opptak av lyd og musikk; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner innen området 
datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og 
generell underholdning. 
16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; 
strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende 
oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i 
fantasygenren; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; 
magasiner som hovedsaklig omhandler videospill og/eller 
tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; 
papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; 
blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; 
notisbøker; samlekort; byttekort; fotografier. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 231997 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505711 
(220) Inndato: 2005.06.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE CASHMERE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURE CASHMERE 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; produkter for personlig pleie, nemlig 
hudrensepreparater; hudkremer, -lotions, -oljer, -
fuktighetskremer; deodoranter, antitranspirasjonsmidler 
og kroppsprayer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 231998 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200506447 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.28 FI 200500209T 
(540) Gjengivelse av merket: 

NESTE OIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NESTE OIL 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Petrokjemiske produkter, nemlig etylen, 

propylen, polopropylen, butadien, benzen, kumen, fenol, 
aceton og alfametylstyren; plastikk som råmaterialer, 
nemlig LD-polyetylen, polyvinylklorid (PVC) og 
polystyren; industrielle kjemikalier, nemlig ftalanhydrid, 
plastiseringsmiddel, polyesterharpiks, akrylharpiks, 
polyvinylacetat harpiks,maleinsyreanhydrid, formaldehyd 
og formaldehydbasert harpiks, glyoxal 2-etyl heksanol, 
normal butylaldehyd, n-butyl-alkohol, oktansyre, 
løsningsmidler og kjemiske mellomprodukter utvunnet fra 
det forannevnte; kjemikalier for motorer; kjemikalier til 
bruk i produksjon og raffinering av olje. 
4 Industrielle oljer og smøremidler, smørefett, 
drivstoff, gass, kull som drivstoff. 
9 Utstyr for elektrokjemisk oppbevaring av 
energi, elektriske apparater og instrumenter brukt i 
sammenheng med elektrokjemisk oppbevaring av energi 
og utstyr for mikrokretsvern og energiomforming. 
11 Oljeoppvarmingsutstyr. 
19 Byggematerialer (ikke-metalliske); asfalt, bek, 
tjære og bitumen. 
37 Installasjon og reparasjon av sentralvarme og 
varme; asfaltering; legging av oljerørledninger; 
overtrekking, dekking og vedlikehold av 
oljerørledninger; boring av rørledninger; boring av 
oljebrønner; inspeksjon, regulering og reparasjon av 
oljebrennere; servicestasjonstjenester; konstruksjon. 
39 Transport via land, luft og vann, sjøfart; 
transport og leie av skip; avlossing av frakt; overføring av 
olje gjennom rørledninger. 
42 Kjemisk forskning, kjemisk analyse og kjemiske 
laboratorietjenester; inspeksjon av oljefelt; 
oljeprospektering; testing, kontrollering og analysering av 
oljebrønner; geologisk estimering, geologisk 
prospektering, geologisk inspeksjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 



 registrerte varemerker 2006.04.24 - 17/06

 

38 
 

(111) Reg.nr.: 231999 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505225 
(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:  
 LOFOTEN EXTRA 

(730) Innehaver: 
 Rolf Jentoft AS , Fryseriveien 2, 8373 BALLSTAD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fisk og fiskeprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 
(111) Reg.nr.: 232000 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505227 
(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:  
 Annen Etage 

(730) Innehaver: 
 Annen Etage Bekkestua A/S , Bærumsveien 204, 1357 

BEKKESTUA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -

beholdere; glassvarer, porselen og keramikk. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 232001 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505228 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEDDON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GEDDON 

(730) Innehaver: 
 Geddon Kvadrat AS , Box 1176, 4391 SANDNES, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 232002 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505956 
(220) Inndato: 2005.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SiO 

(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) , Trimveien 4, 0314 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St 
Olavs plass, 0129 OSLO, NO 

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

arbeidsformidling; avskrift (transkripsjon); bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer silk at kunder 
på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse 
varene; salg av bøker og kontorrekvisita; salg av 
kioskvarer, bokføring; administrasjon av data-arkiver; 
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; datasøk i datafiler, for andre; 
dokumentkopiering; arbeidsformidling; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; maskinskriving; on-line 
annonsering på datanettverk; organisering av messer for 
salg og markedsføring; oppdatering, utleie av og 
utsendelse av reklamemateriell; utleie av reklameplass, 
utleie av salgsautomater; rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; personellrekruttering; prokura 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering; bankvirksomhet; bestyrelse av 
fast eiendom; utleie av leiligheter og hybler; 
husleieinnkreving; garantier (kausjon); 
finansieringsvirksomhet; boligformidling (leiligheter); 
bestyrelse av leiegårder; bestyrelse av fast eiendom; 
bestyrelse av familiestiftelser; finansiell 
sponsorvirksomhet; finansrådgivning; syke- og 
pensjonsforsikring: oppbygging av kapitalfond; 
veldedighetsinnsamlinger; utlån, utleie av kontorer; 
utstedelse av kredittkort; kredittkorttjenester; 
kjøpekortstjenester 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; snekkervirksomhet og 
rørleggervirksomhet; malervirksomhet; 
elektrikervirksomhet; rengjøringsvirksomhet; rengjøring 
av klær, bleievasking 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk 
postoverføring; elektroniske oppslagstavler 
39 Flyttebyråer; garasjeutleie 
40 Trykkerivirksomhet; Trykking (litografisk, 
mønster, offset); tannteknikertjenester; serigrafisk 
trykking; offsettrykking; litografisk trykking; fremkalling av 
fotografier og film; bokbinding 

41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; akademier (utdanning); organisering og 
ledelse av konferanser, seminarer, kollokvium, 
symposium og kongresser; utgivelser av bøker; utlån av 
bøker; bokbussvirksomhet; eksaminasjonsvirksomhet; 
produksjon av fjernsyns- og radioprogram; drift av 
fritidsanlegg; drift og utleie av idrettshaller, idrettsplasser, 
stadium og trimsenter; trening (fysisk); instruksjon 
(opplæring); kinodrift; klubbvirksomhet (underholdning 
eller utdannelse); korrespondansekurs; 
helseklubbvirksomhet; nattklubber; reportasjetjenester; 
organisering av lotterier; elektronisk setting (for trykking); 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
yrkesveiledning; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; utstillinger for kulturelle- og 
utdanningsformål; spillehaller 
42 Rådgivning, prosjektering og prosjektledelse 
innen bygg; grafisk formgivning; forvaltning av 
forfatterrettigheter; ingeniørvirksomhet; forskning; 
juridiske tjenester; prosjektstudier, konvertering av data 
eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
konvertering av dataprogrammer og data (ikke-fysisk 
konvertering) 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; barnehager og daghjem; 
bartjenester, formidling av midlertidig 
losji; kafeer; kantiner; catering; snack-barer/kiosker; 
reservering av innkvartering; restauranter; utleie av 
møterom og festlokaler 
44 Medisinske tjenester; poliklinikker; 
psykologtjenester; psykososiale tjenester; 
fysioterapitjeneste; helse- og sosialtjeneste; 
legebehandling; klinikker; sykepleiertjenester; 
tannlegebehandling; massasje 
45 Sikkerhets- og bevoktningstjenester for fast 
eiendom 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 232003 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505362 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

zafe 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 zafe 

(730) Innehaver: 
 Safezone AS , Ruglandveien 157 b, 1359 EIKSMARKA, 

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, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand 
vedledelse og administrasjon av bedrifter, 
kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 232004 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200404657 
(220) Inndato: 2004.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTRONIC 

(730) Innehaver: 
 Optronic i Norden AB , Box 733, 931027 SKELLEFTEÅ, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 40 Materialbehandling etter bestilling fra andre. 

42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og 
tilhørende utvikling og design. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Reg.nr.: 232005 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505365 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUZE 

(730) Innehaver: 
 De Grønne Skobutikker AmbA , c/o Shoe-D-Vision, 

Grenåvej 637, 8541 SKØDSTRUP, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Reg.nr.: 232006 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200503126 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NO HEAT IS COOL! 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NO HEAT IS COOL! 

(730) Innehaver: 
 Sumitomo Chemical Co Ltd , 27-1, Shinkawa 2-chome, 

Chuo-ku, 104-8260 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter for bruk i produksjon av 

preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, 
fungicider og herbicider. 
5 Preparater til utryddelse av ugress, skadedyr 
og insekter, fungisider og herbicider; ugressdrepende 
midler og utøydrepende midler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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(111) Reg.nr.: 232007 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200505368 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(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  17/06, 2006.04.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 232008 
(151) Reg.dato.: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(210) Søknadsnr.: 200506450 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNDERGROUND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNDERGROUND 

(730) Innehaver: 
 Bentley Worldwide Shoes Ltd , Imex Spaces, Atlantic 

Business Centre, Atlantic Street, WA145NQ 
ALTRINCHAM, CHESHIRE, GB 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optiske apparater; briller; solbriller; apparater 

for opptak, overføring og reproduksjon av lyd eller bilder; 
magnetiske databærere; grammofonplater. 
14 Nøkkelringer; etuier av edle metaller for 
konfekt; gull og sølvvarer (unntatt bestikk, gafler og 
skjeer) og andre varer laget av edle metaller; nålehus 
laget av edle metaller; etuier av edle metaller for nåler, 
kandelabre av edle metaller og andre lysslukkere og 
lysestaker av edle metaller; juvelvarer; bijouteri og uedle 
smykker; anheng, halsbånd, ringer, armbånd, vristlenker, 
øreringer, brosjer, slipsnåler, pins laget av edle metaller, 
lenker, pyntepins og andre pynteting; mansjettknapper; 
bijouteri og andre juvelvarer; edelstener og imitasjoner av 
edelstener; halvedelstener og andre edelstener, 
pudderdåser av edle metaller; dåser av edle metaller; 
etuier for ur og urmaking, etuier for klokker og andre 
klokker og ur; sigaretuier laget av edle metaller og andre 
artikler for røkere laget av edle metaller; etuier av edle 
metaller. 
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 og fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  17/06, 2006.04.24 
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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: 0474460 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200404822 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 1982.03.22 DT 1 035 108 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINPOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINPOR 

(730) Innehaver: 
 Linde Aktiengesellschaft, Abraham-Lincoln-Strasse 21, 

wiesbaden, 65189, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

6 Metal reinforcements for compressed air and 
water piplines, metal piplines. 
11 Lighting, heating, steam-generating, cooking, 
refrigerating, drying and ventilating apparatus and 
installations; waste water purification installations, 
installations for treating drinking, industrial and waste 
water, apparatus for fractionation and purification of air 
and gas, apparatus for adding air and oxygen to waste 
water and to rivers, lakes and fishponds, surface 
aerators, filters for the said apparatus and installations; 
bacterial beds, immersed bacterial beds; parts of all the 
above goods. 
37 Installation, assembly, repair, servicing and 
maintenance of installations for treatment of waste water 
and drinking water and their measuring and regulating 
equipment. 

 

 37 Installation, assembly, repair, servicing and 
maintenance of installations for treatment of waste water 
and drinking water and their measuring and regulating 
equipment. 
42 Rental and provision of installations for treating 
waste water and drinking water; studies concerning 
development of processes and construction (for others) 
of installations for purifying waste water and drinking 
water and their measuring and regulating equipment, 
mobile testing installations for checking design 
parameters and apparatus for adding oxygen to waste 
water, drinking water and to rivers, lakes and fishponds; 
technical consulting concerning special processes for 
waste water and drinking water and studies of problems 
concerning waste water and drinking water; 
experimentation (for others) in the field of purification and 
treatment of waste water and drinking water. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0695960A 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200603436 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELLbooster 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELLbooster 

(730) Innehaver: 
 Compact Power Systems Inc, 5900 Canoga Avenue, 

CA91367, WOODLAND HILLS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Devices for recording, processing, sending, 
transmitting, switching, storing and output of messages 
and data; communications computers; sofware; optical, 
electrotechnical and electronic communications 
equipment, in particular telephone exchange and 
transmission devices, telecommunication networks 
consisting of exchange and transmission equipment, 
individual modules and components of such equipment, 
such as power supply units, transmission media, such as 
telecommunication cables and optical fibers and pertinent 
connection elements; systems consisting of a 
combination of the appliances and devices mentioned 
above. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 1999.11.01 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0748196 
(151) Int.reg.dato: 2000.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200101670 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.02.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PFAFF silberblau 

(730) Innehaver: 
 Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik GmbH & CO, Derching, 

18 Äussere Industriestrasse, D-86316 Friedberg, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Motor driven rack jacks, screw jacks and 
hydraulic jacks and lifters; motor driven rope and chain 
winches and hoists; wall slewing cranes, slewing pillar 
cranes and portal cranes; crane trolleys and mobile 
cranes and cable trolleys therefore; parts of aforesaid 
jacks, winches and hoists, namely safety cranks, rack-
and-pinion gears, spur gears and worm gear pairs, rope 
drums, load grippers, cross-heads, ratchet and excentric 
tighteners, rope pulleys and rope blocks, load hooks and 
shackles, chain suspensions, tightening straps, belt 
bands and rope slings; hydraulic pumps, hydraulic pulling 
off devices, hydraulic workshop presses, hydraulic 
workshop cranes, hydraulic chasing and straightening 
tools, hydraulic cylinders and telescopic cylinders for the 
aforesaid devices; mounting platforms for mounting 
bogies on railroad vehicles, rotatable lifting platforms for 
welding bogies; screw rod linear drives, bevel gear 
assemblies, electromechanical linear drives (as far as in 
this class). 
8 Manually operated rack jacks, screw jacks and 
hydraulic jacks and lifters; manually operated rope and 
chain winches and hoists and rope and chain lever jacks; 
parts of those jacks, winches and hoists, namely crank 
handles, safety crank handles, spur gears and worm gear 
pairs, rope drums, rope pulleys and rope blocks, load 
hooks and shackles, chain suspensions, tightening 
straps, belt bands and rope slings, elevating platforms. 
12 Trucks, carts and trolleys, levers with rollers, 
movable lifting jacks, fork lift trucks and pallet trucks; 
movable lifting platforms; movable extension stages; 
removable bogie cars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0764797 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.05.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508206 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Tectra 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tectra 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, 

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optical apparatus and instruments (included in 
this class); mechanisms for coin operated apparatus. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture); all aforementioned goods only in 
connection with telecommunication. 
35 Advertising and business management; 
collection and provision of data; data base services, 
namely operation of a data base. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; collection and provision of 
news and information. 
39 Transport and storage of goods. 
41 Education; instruction; entertainment; 
organization of sporting and cultural events; publication 
and issuing of books; periodicals and further printed 
matter as well as corresponding electronic media 
(including CD-ROM and CD-I). 
42 Data base services, namely rental of access 
time to a data base. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0769723 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508207 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPEXTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPEXTER 

(730) Innehaver: 
 Leonhard März, Holzstr. 27, 80469, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys; ironmongery; 

small items of metal hardware; goods of common metal 
included in this class. 
18 Leather and imitation leather, goods made of 
these materials (included in this class); trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0771539 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.02.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200502796 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOKIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOKIA 

(730) Innehaver: 
 Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150, ESBO, FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); playing cards; printers' type; printing 
blocks. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0778348 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507818 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Puravera 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Puravera 

(730) Innehaver: 
 Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH, 

Lindenstrasse 15, 75365, CALW-ALTBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery, cosmetics, particularly facial lotions, 
skin creams, cosmetic masks, powders for face and body 
care, skin oils and sunscreen oils, lipsticks and after-
shaves; hair care products, particularly creams for 
hairstyling; hair lotions; soaps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0780778 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200405845 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.01.08 GB 2289506 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

The mark represents a portion of a repeating pattern. 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Commercial or industrial management; 

commercial or industrial information agencies; business 
management of ports; advertising and promotion and 
information services relating thereto; rental of advertising 
space; television advertising commercials; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; 
preparation and presentation of audio visual displays for 
advertising purposes; dissemination of advertising matter; 
business information services; receipt, storage and 
provision of computerised business information data; 
marketing studies; business planning, business appraisal; 
business management; business administration; office 
functions; marketing and business research; compilation 
of business statistics and commercial information; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit of 
others of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase goods in a department 
store, or a supermarket, or retail electrical store or retail 
store specialising in telecommunications apparatus and 
instruments or pharmacy, or from a general merchandise 
Internet website, or from a website specializing in 
electrical telecommunications apparatus or instruments, 
or pharmaceutical goods; advice and assistance in the 
selection of goods and services; intermediary services 
relating to bringing customers and/or buyers and sellers 
together; sponsorship (promotional) of competitions; 
provision of information, consultancy services and advice 
relating to the foregoing. 
36 Financial and monetary affairs; financial 
services; financial management and advisory services 
relating to investment; financial planning and financial 
services; financial appraisal; banking evaluation; banking 
services; savings banks; financial brokerage services; 
securities brokerage and electronic discount brokerage 
services and online discount brokerage services; stocks 
and bonds brokerage; investment services; lending 
services and lending against security; offering of treasury 
and derivative financial products; investment banking, 
treasury and foreign exchange services and providing 
financial services to institutional investment clients; trust, 
credit, investment, savings, safety deposit, loan, loan 
guarantee services; debit card, credit card, charge card, 
store card services; issuance of debit card, credit card, 
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charge card, store cards; automated banking services; 
actuarial services; arranging and financing insurances, 
guarantee insurance and mutual funds; pension services; 
insurance underwriting; travel insurance; bankers' 
clearing services; clearing-house services; buying and 
issuing of travellers' cheques; currency exchange 
services; escrow services; stockbroking agency services; 
executors services; provision of financial guarantees; 
issuing letters of credit and certificates of deposit; 
investment trust services; surety services; share 
underwriting, insurance services; insurance consultancy; 
insurance information; insurance underwriting; accident 
insurance underwriting, fire insurance underwriting, 
health insurance underwriting, life insurance underwriting, 
marine insurance underwriting; insurance brokerage, 
accident insurance brokerage, fire insurance brokerage, 
health insurance brokerage, life insurance brokerage, 
marine insurance brokerage; credit bureau; issue of 
tokens, coupons and vouchers of value; deposit of 
valuables; safe deposit services; funds transfer, 
electronic funds transfer; payment services; fiduciary 
services; stock exchange quotations; fiscal assessments; 
financial management; installment loans, lease-purchase 
financing; hire-purchase financing, mortgage banking; 
retirement payment services; real estate services; 
charitable fund raising; financial services relating to the 
operation of ports; sponsorship (financial) of 
competitions; provision of information, consultancy 
services and advisory services relating to all the 
aforesaid services; all the above also provided online 
from a computer database or the Internet. 
37 Construction of ports, installation of facilities in 
ports and commissioning and putting into service of ports; 
development of ports; construction, repair and installation 
services for computers, computer networks, 
telecommunications apparatus, equipment, installations 
and networks; construction and repair services of 
information technology systems and telecommunication 
apparatus; maintenance, repair, installation and support 
services for computers, computer peripheral devices, 
telecommunication apparatus and parts and accessories 
therefor; on-site computer set-up and installation services 
and maintenance of computers, computer systems and 
telecommunication apparatus; provision of information 
relating to repair or installation provided online from a 
computer database or the Internet; provision of 
information, consultancy services and advice relating to 
the foregoing. 
39 Warehousing services; travel services; tourist 
offices services (except hotel reservation) and tourist 
agency services; transport services; arranging and 
providing transport by land, sea and air; arranging, 
organising and providing tours and cruises; travel agency 
services; ticketing services for travel; rental of apparatus 
for transportation by land, sea and air, cargo handling; 
provision of car parking facilities; carting and chauffeur 
services; collection of goods for transportation, crating of 
goods; delivery services; escorting of travellers; guarded 
transport; travel guide services; route planning; porter 
services; conducting sightseeing tours; tour operating 
and organising; transport brokerage; travel courier 
services; chartering of transport; chartering of ships; 
cruise ship services; ferry transport services; sea freight 
services; marine transport services; piloting of ships; 
pleasure boat transport services; river transport services; 
reservation services for travel; freight and cargo services; 
freight forwarding, freight brokerage services; shipping 
agency; transportation of goods, shipping of goods; 
packaging and storage of goods; operation of ports; 
provision of information, consultancy services and 
advisory services relating to all the aforesaid services; all 
the aforesaid services also provided online from a 
computer data base or from the Internet. 
41 Arranging and conducting of conferences, 
exhibitions, competitions and quizzes; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of competitions; arranging of workshops; 
arranging and conducting of seminars; provision of 

training; publication of books and texts; entertainment, 
television entertainment; broadcasting services; 
education and entertainment, sports and leisure services 
in the nature of planning, production and distribution of 
live or recorded audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial means, cable, satellite 
channels, the Internet, wireless or wirelink systems and 
other means of communication; provision of information 
relating to television and radio programmes, 
entertainment, music, sport and recreation; information 
relating to entertainment or education provided online 
from a computer database or the Internet or via terrestrial 
means, cable, satellite channels, wireless or wirelink 
systems and other means of communication; electronic 
games services provided by means of the Internet or via 
terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or 
wirelink systems and other means of communication; 
providing online electronic publications (not down 
loadable); publication of electronic books and journals 
online; box office services; ticketing and event booking 
services; gaming services, betting, lottery and gambling 
services; organisation of promotional activities through 
audio visual media; information and advisory services 
relating to education and entertainment; operating and 
organising chat rooms; hiring, rental and leasing of 
televisions; provision of information, consultancy services 
and advice relating to the aforesaid services; all the 
aforesaid services also provided online from a computer 
data base or from the Internet. 
42 Design, drawing and commissioned writing, all 
for the compilation of web pages on the Internet; creating 
and maintaining web sites; hosting web sites of others; 
installation and maintenance of computer software; 
provision of access to sites on an electronic information 
network; leasing access time to a computer data base 
(other than by Internet services providers); news and 
current affairs information services; hiring, rental and 
leasing of electronic apparatus, computers, television 
display apparatus, set-top boxes, computer programs, 
computer terminals, monitors, computer keyboards, 
laptop computers, modems, computer peripherals, any 
other Internet devices and parts and accessories of all 
these goods; computer services; computer services 
provided online from the Internet; consultancy services 
relating to computer industries; locating of people, pets 
and facilities; electronic and online dictionary, thesaurus, 
restaurant guides and hotel guides; provision of 
information, consultancy services and advice relating to 
the aforesaid services; all the aforesaid services also 
provided online from a computer data base or from the 
Internet. 
44 Medical, hygiene, nutrition, health, beauty care 
services; information, consultancy services and advice 
relating to the aforesaid services; all the aforesaid 
services also provided online form a computer data base 
or from the Internet. 
45 Personal and social services; security services; 
provision of horoscopes; dating services; information, 
consultancy services and advice relating to the aforesaid 
services; all the aforesaid services also provided online 
from a computer database or the Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0780889 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200507819 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELOWZERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELOWZERO 

(730) Innehaver: 
 Below Zero AG, Bahnhofstrasse 9, 6340, BAAR, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spectacles, including sunglasses, ski goggles, 

protective spectacles. 
25 Clothing, footwear, headgear, including body 
linen, gloves, headbands. 
28 Games, toys; gymnastics and sports articles 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0792771 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200300120 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.02 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.13 DE 302 23 810.7/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

VENTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VENTA 

(730) Innehaver: 
 MAQUET GmbH & Co KG, Kehler Strasse 31, 76437, 

RASTATT, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical suction pumps. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0792970 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200300190 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.02 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.08 BX 710031 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRAMAC GROUP 

(730) Innehaver: 
 Pramac Lifter BV, Frederick Roeskestraat 123, 1076EE, 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Lifting machines and apparatus, generators, 
electric generators; conveyors, including pallet trucks. 
12 Motor cars and fork-lift trucks, trucks and 
transporting cars, pallet lorries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.04.24 - 17/06

 

48 
 

(111) Int.reg.nr: 0808522 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200308770 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.06 DE 302 59 563.5/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

MMS ABO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MMS ABO 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, 

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

cinematographic and optical apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; automatic vending machines and mechanism 
for coin operated apparatus. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture). 
35 Advertising and business management. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808701 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200308882 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUKO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUKO 

(730) Innehaver: 
 Ruko GmbH Präzisionswerkzeuge, Robert-Bosch-

Strasse 7, D-71088 Holzgerlingen, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Motor-driven drilling tools, countersinkers, 

thread-cutting tools, drillgrinders, spot welding electrode 
millers, reamers and deburrers, including tube and sheet 
drills, step drills, hole saws, core drills, milling drills, twist 
drills, center drills, spot drills, wood drills, stone drills, 
percussion drills, hammer drills, taper countersinkers, 
deburring countersinkers, flat countersinkers, facing 
cutters, spot weld millers, taps, dies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0811485 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507820 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 (C)STUDIO 

The trade mark comprises the inscription "(C)STUDIO" in 
fancy block type, with the letter "C" enclosed in square 
brackets. 

(730) Innehaver: 
 Cinellistudio SrL, Viale Matteucci 38/G, 56124, PISA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather, animal skins, 

hides; trunks, suitcases, parasols, walking sticks, whips, 
saddlery articles. 
24 Textiles and textile goods not included in other 
classes; bed blankets, table cloths (not of paper). 
25 Clothing, footwear, headwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814756 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507821 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYSTEM ABSOLUTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYSTEM ABSOLUTE 

(730) Innehaver: 
 Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH, 

Lindenstrasse 15, 75365, CALW-ALTBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery, cosmetics, in particular, facial 
lotions, skin creams, facial beauty masks, body and face 
powder, skin oils and sunscreen oils, lipsticks, after-
shave lotions, hair care products, in particular hair lotions 
and hair creams; soaps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0816862 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200401192 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZIZZI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZIZZI 

(730) Innehaver: 
 Zizzi ApS, Usnapvej 1, 6862, TISTRUP, DK 

(740) Fullmektig: 
 Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St 

Olavs plass, 0129 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons and hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0819410 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200402563 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRUSPRAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRUSPRAY 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim microParts GmbH, Hauert 7, 

44227, DORTMUND, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; perfumery, essential oils, hair lotions; 
cosmetics; aromatics; deodorants, hair spray. 
5 Pharmaceutical products and preparations for 
health care; disinfectants; fungicides; herbicides; air 
freshening preparations; deodorants (not for personal 
use); medicinal oils; air purifying preparations. 
21 Combs, sponges; brushes (except paint 
brushes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820009 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200402862 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.14 UA 20031111980 
(540) Gjengivelse av merket: 

Nu Virgo's 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nu Virgo's 

(730) Innehaver: 
 Kostyuk Dmytro Dmytrovych, vul. Tymoshenka, 37/41, 

ap. 32, 04212, KIEV, UA 
Meladze Kostyantyn Shotovych, vul. Mykilsko - 
Botanichna, 14, ap. 19, 01033, KIEV, UA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Acoustic couplers, camcorders, video 

cassettes, phonograph records, sound reproduction 
apparatus, sound recording discs, sound recording 
carriers, sound recording strips, sound transmitting 
apparatus, optical character readers, cinematographic 
cameras, carriers for dark plates (photography), cassette 
players, cinematographic films (exposed), compact discs 
(audio-video), videotapes, editing appliances for 
cinematographic films, magnetic data media, magnetic 
tapes, optical data media, personal stereos, video 
recorders, tape recorders, cameras (photography). 
35 Import-export agencies, news clipping services, 
commercial information agencies, cost price analysis, 
auctioneering, book-keeping, marketing studies, opinion 
polling, psychological testing for the selection of 
personnel, organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, telephone answering for 
unavailable subscribers, organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, arranging 
newspaper subscriptions (for others), business 
management of hotels, demonstration of goods, business 
research, business information, business appraisals, 
business investigations, business inquiries, business 
management assistance, marketing research, economic 
forecasting, efficiency experts, transcription, compilation 
of information into computer databases, public relations, 
drawing up of statements of accounts, distribution of 
samples, office machines and equipment rental, advisory 
services for business management, computerized file 
management; business management consultancy, 
business management and organization consultancy, 
business management of performing artists, location of 
freight cars by computer, business organization 
consultancy, personnel management consultancy, 
modelling for advertising or sales promotion, typing, 
document reproduction, word processing, updating of 
advertising material, shop window dressing, grading of 
wool, evaluation of standing timber, auditing, relocation 
services for businesses, tax preparation, procurement 
services for others (purchasing goods and services for 
other businesses), secretarial services, shorthand, 
employment agencies, sales promotion (for others), 
publication of publicity texts, radio advertising, advertising 
by mail order, advertising agencies, advertising, on-line 
advertising on a computer network, bill-posting, outdoor 
advertising, dissemination of advertising matter, direct 
mail advertising, statistical information, television 
advertising, photocopying, data search in computer files 
(for others). 
41 Organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, organization of shows (impresario 
services), arranging of beauty contests, production of 
radio and television programmes, amusements, club 
services (entertainment and education), providing 
amusement arcade services, videotaping, microfilming, 
recreation information, entertainment information, 
providing karaoke services, movie studios, music-halls, 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.04.24 - 17/06

 

50 
 

videotape editing; rental of audio equipment, video 
cameras, videotapes, show scenery, sound recordings, 
lighting apparatus for theatrical sets and television 
studios; rental of movie projectors and accessories; rental 
of cine-films, radio and television sets; rental of stage 
scenery; night clubs, providing recreation facilities, 
providing casino facilities (gambling), party planning 
(entertainment), discotheque services, recording studio 
services, scriptwriting services, digital imaging services, 
booking of seats for shows, presentation of live 
performances, radio entertainment, entertainment, 
entertainer services, production of shows, videotape film 
production, film production, theatre productions, 
television entertainment, photography. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821103 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200403755 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 DE 303 13 914.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 a-Tabs 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Alpha-Tabs 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40191, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning and polishing preparations; 
soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 
16 Adhesives for do-it-yourself and household 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821974 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200404105 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEPERINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEPERINO 

(730) Innehaver: 
 DMC SrL, Via dei Bar, 14, 31020, SAN VENDEMIANO, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Soluble preparations made with coffee, pepper 
and spices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0822086 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200404241 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACE 

(730) Innehaver: 
 AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme 

GmbH, Lamezanstrasse 4-8, 1232, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed products; plastic materials for 
packaging. 
20 Key cards (plastic -) [not encoded]. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822578 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200404431 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.05 SE 2004/01692 
(540) Gjengivelse av merket: 

REKO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REKO 

(730) Innehaver: 
 Mekonomen AB, Stensätravägen 6, 12739, 

SKÄRHOLMEN, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and wicks 
for lighting. 
12 Apparatus for locomotion by air or water; parts 
and components for the above mentioned goods included 
in the class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0823290 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200404820 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.27 BX 744319 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BalanS 

(730) Innehaver: 
 Balans Sportartikelen VOF, Breedijk 33, 5705CJ, 

HELMOND, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823636 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507822 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LL Regeneration 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LL Regeneration 

(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; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0823658 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200405237 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.07 DE 304 00 377.8/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEROSEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEROSEAL 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40191, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical preparations for use in industry, with 
the exception of colour developers for the paper industry. 
2 Raw natural resins. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included in 
other classes; packing, stopping and insulating materials.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823732 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200405247 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.12 DE 303 24 212.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Connexx 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Connexx 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-

42, 40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Discharge station with integrated suction lance 
for the safe discharge of chemicals from containers, 
included in this class. 
9 Electronic control unit, electronic dosing 
system. 
16 Brochures for advertising purposes, printed 
matter, newspapers, photographs, instructional and 
teaching materials (except apparatus) in the form of 
printed matter. 
37 Maintenance, in particular maintenance of 
measuring devices, included in this class. 
42 Technical consultancy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0823871 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200405301 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.19 CH 518758 
(540) Gjengivelse av merket: 

QONIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QONIX 

(730) Innehaver: 
 Qonix SA, Via Alla Rossa, 6862, RANCATE, CH 

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

preparation; washing apparatus; steam cleaning 
apparatus; cleaning machines and apparatus (electric). 
8 Electric or non-electric depilation apparatus; 
non-electric hand implements for hair curling. 
9 Electric and electronic apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sounds and images, 
particularly high-fidelity sound systems, televisions, DVD 
players, radio-alarm clocks, portable personal stereos; 
amplifiers; navigation apparatus for vehicles, on-board 
computers; MP3 players; audiovisual teaching apparatus; 
devices used for wireless connection between portable 
electronic apparatus (Bluetooth devices); sound 
recording apparatus; apparatus for games adapted for 
use with television receivers only; radios; vehicle radios; 
sound reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; television apparatus. 
10 Massage apparatus; esthetic massage 
apparatus. 
11 Air-conditioning apparatus; microwave ovens; 
cooling apparatus and installations; drying apparatus and 
installations; ice machines and apparatus; hot air bath 
fittings; electrical heating apparatus; air conditioners; 
refrigerating apparatus and machines; grills (cooking 
appliances), ventilation apparatus (air conditioning). 
35 Marketing services and commercial 
management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823908 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200405314 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADDER 

(730) Innehaver: 
 Adder Technology Ltd, Technology House, Trafalgar 

Way, Bar Hill, CB38SQ, CAMBRIDGE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Publications on the Internet (including web 
sites); electronic publications; electronic magazines; 
electronic catalogues. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0824342 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200405601 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.28 IT FI2003C001379 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROX 

(730) Innehaver: 
 ER BA Market SrL, Via G. Puccini, 1706, 55016, 

PORCARI (LUCCA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Umbrellas. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning equipment; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except building glass); 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0824370 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200405604 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.08 FR 03 3244511 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The trademark consists of the name MOSAIC in blue 

accompanied by squares in various blue shades. 
(571) Beskrivelse av merket:  

 mosaïc 
(730) Innehaver: 

 Compagnie Generale des Eaux, 52, rue d'Anjou, 75008, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Water treatment plants. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0824548 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508209 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BULLIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BULLIT 

(730) Innehaver: 
 Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330, FUSCHL AM 

SEE, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Non-alcoholic beverages, including 
refreshment beverages, energy drinks, whey and isotonic 
beverages (hypertonic and hypotonic) (intended for use 
by sportsmen and sportswomen and adapted to their 
needs); beers, malt beers, wheat beers, beers known as 
porter, ale, stout and lager; non-alcoholic beverages 
made with malt; mineral and carbonated waters; fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other 
preparations for making beverages as well as 
effervescent tablets (sherbets) and powders for making 
non-alcoholic beverages and cocktails. 
33 Alcoholic beverages (excluding beers); hot and 
mixed alcoholic beverages, including alcoholic energy 
beverages, mulled wines and mixed alcoholic beverages 
containing milk; alcoholic beverages made with malt, malt 
liqueurs; wines, spirits and liqueurs; alcoholic 
preparations for making beverages; cocktails and 
aperitifs made with spirits or wines; beverages containing 
wine. 
43 Providing of food and drink, including services 
provided by bars, cafés, cafeterias, canteens, snack bars, 
restaurants, self-service restaurants; catering services; 
temporary accommodation, including hotels, boarding 
houses, holiday camps, tourist homes, motels; temporary 
accommodation reservations; boarding for animals; rental 
of portable buildings, bars and tents; rental of seats, 
tables, table linen, glassware and equipment for bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0824628 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200405699 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.21 FI T200302886 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 abbot Your second sight. 

(730) Innehaver: 
 Rocla OYJ, Pl 88, 04401, JÄRVENPÄÄ, FI 

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

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

 42 Supervision and control, reporting and 
analysing the supervision and control results, all in the 
form of a technological service and all concerning the 
operating and use of equipment for short distance 
transfer of goods, such as trucks; design and 
development of computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0825516 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200406211 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.18 IT TO2003C003054 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIGINAL TRADE MARK invicta 

The mark consists of a substantially circular print with thin 
contour and empty background, containing a circular 
crown with thin contours filled in the upper arc by a full 
background containing a sequence of four little five-
pointed stars with empty background and containing in 
the remaining part the wording ORIGINAL TRADE 
MARK; in the center, in an empty background, fanciful 
symbol formed by a thick broken and curved line entering 
through a sector in a circular full print as suggesting a 
strongly stylized small letter I; in the lower part, the 
external circumference is broken and forms a print with 
horizontal progress with vertical sides formed by two 
semi-circumferences, containing on an empty 
background, the wording INVICTA, being parts of the 
applicant's name, in original small characters with thick 
full line tilted from left to right. 

(730) Innehaver: 
 Diadora - Invicta SpA, Via Mazzini, 20, 31031, 

CAERANO DI SAN MARCO (TREVISO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); plastic materials for packaging (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0828510 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200407920 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.17 DE 303 47 947.7/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESIP 

(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 Data processing programs. 

42 Development, generation and renting of data 
processing programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0830677A 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200412367 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.24 AU 983617 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOSTER'S 

(730) Innehaver: 
 Foster's Europe Pty Ltd, 77 Southbank Boulevard, 

Vic3006, SOUTHBANK, AU 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 

32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
43 Provision of food and drink; temporary 
accommodation; hotel and bar services; catering 
services; restaurant, cafe and cafeteria services; snack-
bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0831619 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200409689 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.06 BX 748607 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 maxlight by Hapro 

(730) Innehaver: 
 Tomani Beheer BV, Jufferswegje 12, 4421JB, KAPELLE, 

NL 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Sun beds; tanning lamps and tubes for sun 

beds. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0831803 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200409741 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.18 DE 304 16 031.8/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALANCE 

(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:  
 9 Electric curlers and hair curlers. 

10 Medical apparatus and instruments, included in 
this class, in particular sphygmotensiometers, massage 
apparatus for feet. 
11 Heating and drying apparatus, in particular hair 
dryers, heated mattress covers, heating cushions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0832463 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200410280 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.29 DE 304 04 983.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

CF62 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CF62 

(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, accessories for mobile phones, namely 
supports, hand-free sets, charging cables, charging units, 
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards; 
software; optical devices, cameras. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0833574 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200410818 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.02 DE 304 19 556.1/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

ProBright 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ProBright 

(730) Innehaver: 
 Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Non-medical oral hygiene appliances, in 

particular toothbrushes, also electrically operated as well 
as replacement brushes therefor. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0834497 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200411264 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRYKORN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRYKORN 

(730) Innehaver: 
 Marco Götz, Schellingstrasse 1A, 97074, WÜRZBURG, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Spectacles, spectacle frames; sunglasses; 
spectacle cases. 
18 Leather and leather imitation; goods made of 
these materials (included in this class), namely 
handbags, travelling trunks, suitcases, purses, pocket 
wallets, key cases not of precious metal. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0837263 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200508210 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERBABE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERBABE 

(730) Innehaver: 
 Pinkfloor A/S, Skt Pauls Plads 3, 1314, COPENHAGEN 

K, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery, soap, cosmetic preparations, 
creams and lotions for cosmetic purposes, lipsticks, 
mascara, deodorants for personal use, shampoos and 
hair care products, namely hair lotions and hairspray. 
6 Rings of common metal for keys. 
9 Computer games (software), magnetic and 
optical data carriers, DVDs, CD-roms; PC-games; 
computer games from the Internet. 
16 Paper, stationery, printed matter, photographs, 
newspapers, books, magazines, periodicals, notebooks, 
address books, calendars, albums, pictures, posters, 
packing paper, bags and boxes of paper, greeting cards, 
drawing materials, rubbers, painting books, bookmarkers, 
table cloths, table linen and table napkins of paper, 
gummed labels of paper. 
18 Bags, including duffel bags, travelling bags, 
school bags, suitcases, rucksacks, purses, wallets, 
umbrellas. 
25 Clothing, footwear and headgear. 
28 Games; automatic games except games 
adapted for use with television receivers; apparatus for 
electronic games not adapted for use with television 
receivers. 
41 TV formats in the form of TV entertainment and 
TV shows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0837922 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508211 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SVETOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SVETOL 

(730) Innehaver: 
 Berkem SA, Marais Ouest, 24680, GARDONNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industry and science. 

3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, 
dentifrices. 
5 Pharmaceutical products, dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies. 
32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839231 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200500575 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.29 SE 2004/04480 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sibylla is inside 

(730) Innehaver: 
 Lithells AB, 69780, SKÖLLERSTA, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
43 Services for providing food and drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0839976 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508212 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAUTROPFEN FLUIDUM 

(730) Innehaver: 
 Tautropfen Naturkosmetik GmbH, Rosenweg 1, 75365, 

CALW-ALTBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, 
hair lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841089 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200501586 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 EE M200401506 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARKO KANTANEVA 

(730) Innehaver: 
 OÜ EasyFit, Kunderi 37-1, 10121, TALLINN, EE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials and not included in other 
classes; travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842362 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200502196 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.23 EM 4145645 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAPTIVA 

(730) Innehaver: 
 Genentech Inc, 1 DNA Way, CA94080-4990, SOUTH 

SAN FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment 

of cardiovascular diseases and disorders, oncological 
diseases and disorders, immune diseases and disorders, 
angiogenesis diseases and disorders, ocular diseases 
and disorders, and inflammatory diseases and disorders 
including Crohn's diseases, all of the above excluding the 
treatment of gastrointestinal problems and diseases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0842425 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200502219 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.21 FI T200402331 
(540) Gjengivelse av merket: 

MORE WITH METALS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MORE WITH METALS 

(730) Innehaver: 
 Rautaruukki OYJ, Pl 138, 00811, HELSINGFORS, FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; metal 
plates, sheets and coils, metal tubes and profiles, non-
coated or coated. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions, wholesale and retail sale 
services as well as franchising services. 
37 Building construction; repair; installation 
services. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
40 Treatment of materials. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0843015 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200502470 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIMENT FONDU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CIMENT FONDU 

(730) Innehaver: 
 Lafarge Aluminates, 28, rue Emile Meunier, 75116, 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Cements. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849994 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505645 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CableLine 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CableLine 

(730) Innehaver: 
 Weidmüller Interface GmbH & Co KG, 

Klingenbergstrasse 16, 32758, DETMOLD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Moulding parts or signboards of metal for 
marking or identifying industrial components, for marking 
or identifying tubes, for marking or identifying cables, for 
marking or identifying wires, for marking or identifying 
equipments. 
16 Moulding parts or signboards of paper for 
marking or identifying industrial components, for marking 
or identifying tubes, for marking or identifying cables, for 
marking or identifying wires, for marking or identifying 
equipments. 
20 Moulding parts or signboards of plastics for 
marking or identifying of industrial components, for 
marking or identifying tubes, for marking or identifying 
cables, for marking or identifying wires, for marking or 
identifying equipments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0850450 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507559 
(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:  
 Fresh EXPRESS 

(730) Innehaver: 
 Fresh Express Inc, P.O. Box 80599, 93912, SALINAS, 

US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Precut fresh packaged fruits and vegetables, 
salad kits consisting of precut vegetables or fruits and 
salad dressings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850574 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506047 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.04 DE 3040611.7/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

C.I.R.C.L.E. LOUNGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 C.I.R.C.L.E. LOUNGE 

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

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound and images; magnetic data 
carriers; data processing apparatus; spectacles and 
sunglasses. 
12 Motor vehicles and parts thereof (included in 
this class). 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, ornaments, precious stones; horological 
and chronometrical instruments. 
16 Printed matter, pictures, posters, brochures, 
magazines, stationery and office requisites namely 
ballpoint pens and fountain pens, pencils and felt-tip pens 
and conference wallets, memo blocks, postcards, 
calendars, telephone and address books, notelet 
dispensers, adhesives, transparencies, playing cards, 
goods of paper and/or board (card), namely paper towels, 
paper napkins, packaging containers, packaging bags, 
photographs; packaging material of plastics, namely 
wrappers, bags, films. 
18 Leather and imitations of leather as well as 
goods made of these materials, included in this class; 
travelling bags and hand luggage, umbrellas, parasols. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games, playthings, gymnastic and sporting 
articles included in this class; playing cards. 
35 Planning, coordination and management of 
customer loyalty systems, in particular in the field of 
bonus and award schemes; systemization of information 
into computer databases. 
36 Issuing of credit cards; insurance. 
37 Repair and maintenance of motor vehicles. 
38 Telecommunications, online services, namely 
transmission of information, texts, drawings and images 
about goods and services; providing of an electronic 
marketplace on computer networks. 
39 Organising of travel, travel bookings; 
reservation of admission tickets; leasing of motor 
vehicles. 
41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0850948 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506134 
(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:  
 whizz 

(730) Innehaver: 
 Whizz-Biz Ltd, Garden Cottage, 18 Ditton Park Road, 

SL37JB, DATCHET BERKSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software (including software 
downloadable from the Internet); compact discs; CD-
ROMs. 
41 Education; providing of training; sporting and 
cultural activities; interactive personalised tutoring; 
education services provided on-line from a computer 
database or the Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853453 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200507373 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEVOVIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEVOVIR 

(730) Innehaver: 
 Bukwang Pharm Co Ltd, 398-1, Daebang-dong, 156-811, 

DONGJAK-GU, SEOUL, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Antiviral agents; anti-hepatitis; therapeutic 
preparations for hepatic disease; agents affecting 
metabolism; agents for immunity adjustment; biological 
preparations for medical purposes; agents affecting 
digestive organs; agents affecting central nervous 
system; antibiotic preparations; chemotherapy medicines.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853608 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200507404 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Pedea 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pedea 

(730) Innehaver: 
 OE Holding, Immeuble "Le Guillaumet", 60, avenue du 

Général de Gaulle, 92800, PUTEAUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and medicines 
known as orphans for the treatment of rare diseases; 
dietetic preparations, hygienic preparations, and 
disinfectants for medical use in connection with the above 
diseases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853910 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507471 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.22 CH 530858 
(540) Gjengivelse av merket: 

MERIT EVOLUTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MERIT EVOLUTION 

(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 not for 
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; tobacco pipes, pocket machines for 
rolling cigarettes, lighters; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0853977 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200507488 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.29 US 78/523.985 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINEAR EXPRESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINEAR EXPRESS 

(730) Innehaver: 
 Linear Technology Corp, 1630 McCarthy Blvd., CA95035, 

MILPITAS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Online sales of electronic apparatus, namely 
Integrated circuits and allied components. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854265 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200507668 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.22 FR 04/3 332 367 
(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: 
 Sanofi-Aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; medicines for, in 
particular, treatment of obesity, for tobacco withdrawal 
and for prevention of cardiovascular diseases; dietetic 
preparations and beverages for medical use; medicinal 
infusions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854421 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200507691 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.21 DE 304 60 334.1/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUABIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUABIO 

(730) Innehaver: 
 Elektrobio Ernst Kunze GmbH & Co KG, Brabeckstrasse 

97, 30539, HANNOVER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854469 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200507701 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.27 BX 1056142 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEOBOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEOBOND 

(730) Innehaver: 
 DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE, HEERLEN, 

NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unprocessed artificial resins; compounds of 
unprocessed artificial resins; adhesives for industrial 
purposes. 
17 Filling agents made from artificial resins, not 
included in other classes. 
19 Binding agents for use in building construction; 
materials for filling holes and cracks (building materials). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854478 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200507704 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.23 KR 40-2004-0018395 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Diffe 

(730) Innehaver: 
 DM Technology Co, 5th Floor, Mando Bldg. 730 Dang-

dong, GUNPO-CITY KYUNGGI-DO, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric mosquito repellant devices, electric 
buzzers, electric door bells, electric hair-curlers, ticket 
dispensers, amusement apparatus adapted for use with 
television receivers only, video telephones, manual 
switching apparatus for telecommunication, interphones, 
automatic switching apparatus for telecommunication, 
telephones sets, telephone transmitters, telephone 
receivers, answering machines, phototelegraphy 
apparatus, automatic telegraph apparatus, transit 
switches, facsimile machines, carrier repeater machines 
and apparatus, voice frequency transmission machines 
and apparatus, power-line transmission machines and 
apparatus, cable transmission machines and apparatus, 
radio transmitters, radio receivers, video cameras for 
broadcasting, clock radios, audio receivers and video 
receivers, transmitters for telecommunication, television 
transmitters, television receivers, prompters for 
televisions, satellite television receiving apparatus, fixed 
multichannel communication apparatus, fixed single 
channel communication apparatus, communications 
apparatus for ships, walkie-talkies, satellite navigation 
equipment, communications apparatus for vehicles, 
communications apparatus for aircraft, portable 
communications apparatus, radar apparatus, direction 
finders, navigation apparatus for vehicles, satellite 
navigational apparatus, record players, video disc 
players, video recorders, video cassettes, juke boxes for 
music, sound recording apparatus, sound transmitting 
apparatus, sound reproduction apparatus, cassette 
players, compact disc players, digital versatile disc 
players, MPEG audio layer-3 players, high-frequency 
apparatus, frequency converters, amplifiers, computer 
software, notebook computers, laptop computers, 
mouses, mouse pads, microprocessors, bar code 
readers, electronic notice boards, electronic theft 
prevention apparatus, electronic photocopiers, electronic 
agendas, transmitters of electronic signals, automatic 
door opening and closing apparatus, electronic vending 
machines, central processing units, ultrasonic insect 
killers, ultrasonic sensors, computers, juke boxes for 
computers, computer games apparatus, pocket 
calculators, electronic pocket translators, personal digital 
assistants, automatic solar tracking sensors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854493 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200507709 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Norafin 

(730) Innehaver: 
 Jacob Holm Industries (Germany) GmbH, Gewerbegebiet 

Nord 3, 09456, MILDENAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textile like nonwovens produced with staple 
fibers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854511 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200507711 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.21 DE 304 60 242.6/32 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUANOVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUANOVA 

(730) Innehaver: 
 AQUANOVA German Solubilisate Technologies (AGT) 

GmbH, Birkenweg 8-10, 64295, DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical substances for preserving foodstuffs 
as well as for cosmetics; chemical substances for 
preserving pharmaceutical preparations. 
5 Vitamin preparations. 
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit juice 
concentrates, syrups for beverages, preparations for 
making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854591 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507728 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 J-parts 

(730) Innehaver: 
 Marubeni Yusoki KK (Marubeni Vehicle Corporation), 1-

2-3, Ohtemachi, Chiyoda-ku, 100-0004, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Engine parts and accessories for land vehicles, 
including, water pumps, air filters, oil filters, oil pumps, 
fuel filters, fuel pumps, alternators, ignition coils, starters, 
distributors, rotors, rotor blades, thermostats, ignition 
systems, timing belts, timing belt tensioners, piston ring 
sets. 
12 Steering and suspension parts and accessories 
for land vehicles, including, ball joints, coils, shock 
absorbers, suspension strut rods, rack ends, tie rods, 
wheel hubs, wheel hub bearings, connecting arms, idler 
arms, shaft couplings; brake parts and accessories for 
land vehicles, including, brake cables, brake calipers, 
brake hydraulics, brake discs, brake hoses, brake pads, 
master cylinders, brake linings, brake shoes, brake 
drums; transmission parts and accessories for land 
vehicles, including, clutch cables, clutch bearings, clutch 
bearing releases, clutch covers, clutch master cylinders, 
clutch discs, clutch slaves cylinders; mechanical 
transmission systems for land vehicles, included in this 
class; electric motors for land vehicles (excluding parts 
thereof). 
17 Accessories for land vehicles, including 
gaskets and rubber packings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854600 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507731 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 AT AM 5273/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

INVENTION Q 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INVENTION Q 

(730) Innehaver: 
 Blizzard Sport GmbH, Klausgasse 32, 5730, 

MITTERSILL, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Skis, ski bindings, snowboards and bags 
especially designed for these goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854603 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507732 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 AT AM 5274/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

IX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IX 

(730) Innehaver: 
 Blizzard Sport GmbH, Klausgasse 32, 5730, 

MITTERSILL, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Skis, ski bindings, snowboards and bags 
especially designed for these goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854613 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200507738 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.08 IS 1538/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 actavis creating value in pharmaceuticals 

(730) Innehaver: 
 Actavis Group HF, Reykjavikurvegi 76-78, 220, 

HAFNARFJORDUR, IS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmaceuticals and pharmaceutical compositions. 
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 relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services; 
chemical analysis and research, biological and 
pharmaceutical research; design and testing new 
products, diagnostic testing and analysis; exploitations 
and licensing of intellectual property rights; laboratory 
analysis and research; quality control; technological 
research; testing of materials; testing of products. 
44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services; advisory 
services in relation to healthcare; consultancy services 
relating to healthcare; counselling relating to 
pharmaceuticals; pharmaceutical services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854628 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507741 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.20 SE 2004/06976 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOLLIPOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOLLIPOP 

(730) Innehaver: 
 Lollipop AB, Västra Strandvägen, 43992, ONSALA, SE 

(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. 
26 Ribbons and braid, hair ribbons, headbands, 
filets, hair-slides, hair clips, hairpins, hair grips, hair 
ornaments, hair decorations, laces and embroidery, 
buttons, pins and needles, artificial flowers. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854635 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200507744 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.09 DE 30433585.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUETEC 

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

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Exhaust systems; installations for exhaust gas 
treatment as part of the vehicle drive system; emission 
control systems; single components of emission control 
systems such as catalytic converters, exhaust gas filters, 
diesel particulate filters, and parts and fittings for the 
aforementioned products, included in this class, including 
supports and fasteners; filter installations for engines as 
part of the vehicle drive system; carburetors and other 
installations for controlling the fuel/air mixture 
composition, all for internal combustion engines for land 
vehicles; engine control units; parts of motors for land 
vehicles. 
9 Electronic control units for the operation of 
carburetors and other installations for controlling the 
fuel/air mixture composition for internal combustion 
engines. 
12 Motor vehicles and parts thereof (included in 
this class); motors for land vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854711 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507834 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GuidAge Ginkgo biloba : Utilité sur l'Incidence de la 

Démence avec l'AGE 
(730) Innehaver: 

 Société de Conseils de Recherches et d'Applications 
Scientifiques (SCRAS), 42, rue du Docteur Blanche, 
75016, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; dietetic 

substances adapted for medical use; plasters, materials 
for dressings; disinfectants. 
16 Printed matter and especially brochures, forms, 
books, publications and journals, photographs. 
38 Telecommunication services; transmission 
services for information, data, images and sound via 
computer terminals, especially Internet; electronic mail 
services. 
41 Providing of training; publication services for 
books, printed material, journals, pamphlets, CD-ROMs, 
computer software, computer data intended for use on a 
computer network; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, conventions and seminars. 
42 Scientific and industrial research services 
namely, research and development of new products, 
biological research, bacteriological research, chemical 
research, cosmetic science research, scientific 
investigations for medical purposes; research and 
development services for chemical products and 
pharmaceutical preparations; clinical trials carried out in 
relation to pharmaceutical preparations. 
44 Medical care services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854762 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507851 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORBAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORBAR 

(730) Innehaver: 
 Norbar Torque Tools Ltd, Beaumont Road, OX161XJ, 

BANBURY, OXFORDSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Power-operated machine tools, power-
operated hand tools; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 
8 Hand tools and hand implements. 
9 Electrical and electronic testing and measuring 
apparatus and instruments; measuring and analytical 
devices, instruments and apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854809 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507857 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.11 DE 304 07 510.8/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kasana 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Washing and bleaching preparations, rinsing 
agents for laundry and dishes; cleaning, polishing and 
scouring preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
preparations for body and beauty care, cosmetic 
preparations for hair care. 
5 Pharmaceutical preparations, sanitary 
preparations for medical purposes, dietetic preparations 
for medical purposes, vitamin preparations; nutritional 
additives for medical purposes, nutritional additives on 
the basis of minerals and trace elements. 
29 Dietetic foods and nutritional additives for non-
medical purposes based on proteins, fats, fatty acids and 
including vitamins, minerals, trace elements, presented 
either separately or in combination, as far as included in 
this class. 
30 Dietetic foods and nutritional additives for non-
medical purposes based on carbohydrates, roughage, 
vitamins, minerals, trace elements, presented either 
separately or in combination and as far as included in this 
class; muesli cereal bars, cereal preparations. 
35 Advertising. 
41 Education; providing of training; entertainment. 
42 Research in the field of cosmetic and sanitary 
care. 
44 Hygienic care for human beings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854947 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200507905 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.21 IT MI2004C009283 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

The trademark consists in a stylized human design within 
a five petals flower. 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils and 
fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, 
bread substitutes, namely breadsticks, crackers, toasting 
bread, rusks 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 pizza bases; edible 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt; sauces 
(condiments); spices; ice. 
43 Providing food and beverages; restaurant 
services (food). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854957 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200507906 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Shada 

(730) Innehaver: 
 SHADA Warenhandelsgesellschaft mbH, Engerthstraße 

169/2/5, 1020, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools. 
8 Hand-operated hand tools and implements; 
cutlery; electric or non-electric razors, machines for 
cutting hair, machines for clipping hair (hand-operated 
instruments). 
9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, electrothermic tools and apparatus not 
included in other classes, such as electric soldering irons, 
electric flat irons, amusement apparatus adapted for use 
with television receivers only. 
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply 
apparatus as well as sanitary installations. 
21 Household and kitchen utensils and containers 
(neither made of precious metals, nor plated therewith), 
particularly cooking pot sets, buckets; basins 
(receptacles) made of sheet metal, aluminium, plastic or 
other materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854959 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200507907 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 FR 04 3 328 435 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDF ASSURANCES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EDF ASSURANCES 

(730) Innehaver: 
 Electricite de France SA, 22-30, avenue de Wagram, 

75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Insurance, consulting and information 
concerning insurance, insurance brokerage, appraisal 
services relating to insurance, financial evaluations for 
insurance underwriting; insurance and reinsurance 
brokering for comprehensive insurance policies; research 
services and consulting in evaluating, managing and 
financing of risks by means of insurance, self-insurance, 
reinsurance or involving financial markets; claim 
management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854974 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200507910 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.05 FR 04 3 307 219 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAMFOOD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STAMFOOD 

(730) Innehaver: 
 Tissage et Enduction Serge Ferrari SA, Zone Industrielle 

de la Tour du Pin, 38110, SAINT JEAN DE SOUDAIN, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Plastic or textile materials for sealing purposes.

20 Non-metallic flexible containers, tanks and 
cisterns for transport, storage and stocking, in particular 
for liquid and food products. 
22 Tarpaulins, sails, tents. 
24 Coated fabrics for tarpaulins for making flexible 
cisterns. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854975 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200507911 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADEL 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Ideal Microelectronics Co Ltd, East 5/F, 

Bldg.25, Tianjian Industrial Zone, Shang Bao Rd., 
518034, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers; theft prevention installation, electric; anti-theft 
warning apparatus; locks, electric; door openers, electric; 
anti-electrostatic and anti-magnetic guard. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854982 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507913 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RADSTEP 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, 590-8577, SAKAI-SHI, 

OSAKA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Travel bags, shopping bags, camping bags, 
backpacks, clothes bags for traveling, briefcases, bags 
with rollers, fishing bags, pouches, waist bags. 
25 Shoes and boots, in particular fishing shoes, 
fishing waders, golf shoes; clothing, in particular clothing 
for sports, clothing for cyclists, clothing for gymnastics, 
outer clothing, rain protection wear, rain coats, rain suits, 
caps (headwear), gloves (clothing), socks, shirts, jackets, 
jerseys (clothing), fishing vests, pants, tights and 
underwear; fishing gloves. 
28 Fishing tackle, including reels, rods, lines, line 
guides, hooks, lures, artificial bait, floats, sinkers, landing 
nets for anglers, bags specially adapted to fishing tackle, 
rod cases and tackle containers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0854999 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200507917 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OHM 

(730) Innehaver: 
 OHM Ltd, Units 1 & 2, The Technology Centre, Offshore 

Technology Park, Claymore Drive, Bridge of Don, 
AB238GD, ABERDEEN, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Scientific, engineering and technological 

services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer software; prospecting, 
surveying, analysis and consultancy services; 
geophysical mapping services to detect the presence of 
hydrocarbon deposits onland or offshore; deepwater 
exploration and appraisal services; processing of 
geophysical data including active source magnetic data, 
magneto-telluric data, seismic data and well log data; 
monitoring of reservoirs of hydrocarbons and creating 
models of hydrocarbon bearing reservoirs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855012 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507920 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAMMAR PLAST 

(730) Innehaver: 
 Hammarplast AB, Box 6, 36221, TINGSRYD, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Household or kitchen utensils and containers 

(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; cleaning utensils, namely plastic buckets, 
scourers of metal, steel wool for cleaning, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building), glass 
flasks (containers), glass receptacles, glass jars 
(demijohns), glass lids, glass stoppers, glass bowls, 
porcelain and earthenware for household purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855099 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200507936 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.23 DE 304 66 641.6/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARLIGHT MINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARLIGHT MINT 

(730) Innehaver: 
 August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403, BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Candies, excluding candies consisting of 

sugared soft mallow, fruit gum, licorice and jelly. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0855713 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200508259 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.19 BX 1077585 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAXYS 

(730) Innehaver: 
 Traxys SA, 3, Rue Pletzer, 8080, BERTRANGE, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, 

and their alloys; metal building materials; transportable 
metal buildings; metal materials for railway tracks; metal 
tubes and pipes; non-electrical metal cables and wires; 
ironmongery, small items of metal hardware, safes; ores. 
14 Precious metals and alloys thereof. 
39 Air, rail, maritime and road transport of goods; 
packaging and storage of goods; freight. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855718 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200508261 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.01 BX 1070732 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUGLIELMINOTTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUGLIELMINOTTI 

(730) Innehaver: 
 Innovision Holding SA, 10, rue Nicolas Adames, 1114, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855719 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508262 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.14 CH 532384 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 schaerer 

(730) Innehaver: 
 Schaerer Mayfield Management AG, Mittelstrasse 24, 

2560, NIDAU, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical and medical apparatus and 
instruments, in particular operating tables as well as 
accessories thereof; all the above goods are of Swiss 
origin. 
11 Sterilizing apparatus; all the above goods are 
of Swiss origin. 
37 Installation services, repair and servicing of 
surgical apparatus and installations; sterilisation of 
surgical instruments. 
44 Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings and animals; hospital services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855721 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508263 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 BX 1070242 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIGMAPRIME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIGMAPRIME 

(730) Innehaver: 
 Sigma Coatings BV, Amsterdamseweg 14, 1422AD, 

UITHOORN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, anti-fouling primers and paint systems, 
namely paints, primers and coatings for the control of and 
protection against plant, animal and mineral organisms 
and micro-organisms, designed to be applied on boats; 
anticorrosion primers; colours, paints, varnishes, fixatives 
(varnishes), lacquers, preservatives against the 
deterioration of wood; colorants, mordants, raw natural 
resins; primers for wood, cover coatings (paints) for the 
insides and outsides of buildings; paints for facades; 
acrylic paints; anticorrosion preparations; thinners, 
materials for thickening and binding agents for paints and 
pigments; paint binders and thinners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0855724 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508264 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VEDROP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VEDROP 

(730) Innehaver: 
 OE Holding, Immeuble "Le Guillaumet", 60, avenue du 

Général de Gaulle, 92800, PUTEAUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for treating rare 
illnesses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855728 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508265 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.16 SE 2004/06008 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 units 

(730) Innehaver: 
 Coop Norden AB, Box 21, 10120, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials and not included in other 
classes; travelling bags, travelling trunks, school bags, 
shopping bags, attaché cases, beach bags, vanity cases 
(not fitted) and travelling sets (leatherware). 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855729 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508266 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.16 SE 2004/06009 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNITS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNITS 

(730) Innehaver: 
 Coop Norden AB, Box 21, 10120, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials and not included in other 
classes; travelling bags, travelling trunks, school bags, 
shopping bags, attaché cases, beach bags, vanity cases 
(not fitted) and travelling sets (leatherware). 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0855730 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508267 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VALERON 

(730) Innehaver: 
 Zorlu Holding Anonim Sirketi, Ambarli Petrol Ofisi Dolum 

Tesisleri Yolu, Zorlu Plaza, Avcilar, 34310, ISTANBUL, 
TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Cutlery of precious metals, knives, forks, 

spoons, ladles and other serving sets, non-electric 
cheese and egg slicers, non-electric pizza cutters, 
vegetable and fruit peeling tools. 
14 Ornaments, statues, trinkets, vases, cups of 
precious metal, tableware (other than fork and cutlery), 
cigar and cigarette holders, dishes, containers, goblets, 
tobacco and cigarette cases, tobacco boxes, ashtrays, 
towel holders. 
18 Goods made of leather, imitations of leather or 
other materials and not included in other classes; bags, 
travelling trunks and suitcases, wallets, portfolio, sling 
bags for carrying infants, infant carriers (carrycot), trunks 
and boxes of leather for kids, cases for cheque book, 
card cases, empty toilet bags, empty instrument bags, 
key cases of leather, coin wallets, document bags, 
briefcases, purses, bags, backpacks, briefcases, 
shopping and school bags. 
20 Furniture, display stands and display windows, 
filing cabinets, medicine cabinets, writing desks and 
draughtsman's tables, tea carts, deck chairs, benches, 
not of metal, work benches, desks, crates, chests, fixed 
dispensers; letter boxes; bed mattresses, spring 
mattresses, cushions, air beds and air cushions, not for 
medical purposes, water beds, sleeping beds for 
camping; mirrors, beehives, artificial combs, comb 
foundations for beehives; infant carriers, playpens for 
babies, cradles, infant walkers; registration plates, not of 
metal, identity plates, placards of wood or plastics; 
wooden barrels, liquid containers, boxes of wood, 
containers, plate racks for transport; packaging 
containers of plastic, plastic barrels, casks, reservoirs, 
boxes; picture frames, brackets and rods; curtain hooks, 
curtain rings, curtain rails, curtain rods; tool handles, not 
of metal; latches; stoppers, caps and corks for bottles; 
rivets, screws, cork bands, dowels, cable clips; coat 
hangers; artist materials included in this class: statues, 
busts, works of art of wood, wax, plaster and plastic, 
decoration materials, mannequins, decorative wall 
plaques, stuffed animals; basket, bakers' bread baskets, 
reed baskets, fishing baskets; nesting boxes, kennels 
and beds for household pets; ladders of wood and 
plastic, mobile boarding stairs for passengers, not of 
metal; wood or plastic rollers for wrapping products; 
valves, not of metal; taps for casks; identification cards; 
bracelets and tags, not of metal; window and door fittings, 
not of metal; locks; furniture fittings, not of metal; shelves 
fittings, not of metal; furniture casters; bamboo curtains, 
roll curtains, bead curtains for decoration. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855740 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508268 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.08 MC PV 26019 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLOR FIDELITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLOR FIDELITY 

(730) Innehaver: 
 Biotherm, Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 

98000, MONACO, MC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Make-up. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855741 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508269 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 MC PV 26041 
(540) Gjengivelse av merket: 

WONDER FEET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WONDER FEET 

(730) Innehaver: 
 Biotherm, Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 

98000, MONACO, MC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, toilet waters; bath salts and shower 
gels for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; 
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
preparations; shampoos; gels, mousses, balms and 
haircare and styling products in the form of aerosols; hair 
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling 
and setting products; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0855748 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508270 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SVEADIREKT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SVEADIREKT 

(730) Innehaver: 
 Svea Ekonomi AB, Box 100, 16981, SOLNA, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial affairs; monetary affairs. 

38 Data- and telecommunications. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855750 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508271 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAVELSKY 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 XINTIANYOU. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Travelsky. 

(730) Innehaver: 
 Zhang Gen Biao, 12-4-401, Yuanda Garden Gongshu 

District, HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Locks (other than electric); display shelves of 
metal; safes (strong boxes); signboards of metal; door 
handles of metal; knobs of metal; tanks of metal; 
crampons of metal (cramps); pitons of metal 
(mountaineering equipment); wrapping or binding bands 
of metal. 
18 Passport wallets (leatherware); travelling bags; 
leather shoulder belts; leather umbrella laces; walking 
sticks; garment bags for travel, travelling sets 
(leatherware) shopping bags; bags (envelopes, pouches) 
of leather, for packaging. 
22 Wrapping or binding bands, not of metal; 
awnings; vehicle covers (not fitted); knitting bags; nets; 
network; packing string; ropes; braces, not of metal, for 
handling loads; sacks (bags) of textile for packaging. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855769 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508272 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.25 BX 762269 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIDI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIDI 

(730) Innehaver: 
 Coltex BV, Celsiusstraat 2, 1704RW, 

HEERHUGOWARD, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; business intermediary to 
the purchase, sale, import, export of all products 
mentioned in classes 14, 18 and 25; business 
consultancy relating to the purchase and sale of goods; 
business organization consultancy and planning and 
similar business assistance with regard to the running of 
retail companies specialising in clothing and with regard 
to the marketing of the goods produced by the aforesaid 
companies; advertising, sales promotion and publicity for 
retail companies specialising in clothing; office functions 
in relation to drawing up and entering into franchise-
agreements with respect to the services mentioned in this 
class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0855771 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508273 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KLAFS 

(730) Innehaver: 
 Klafs Saunabau GmbH & Co KG Medizinische Technik, 

Erich-Klafs-Strasse 1-3, 74523, SCHWÄBISCH HALL, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric and electronic control mechanisms for 

stoves for saunas. 
10 Electric medical apparatus. 
11 Sauna installations, namely sauna cubicles, 
steam cubicles, stoves for saunas, accessories for the 
aforesaid goods, namely showers, foot baths, plunge 
pools, sun beds. 
20 Massage benches, reclining seats, lockers for 
clothes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855774 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200508274 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOTONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOTONE 

(730) Innehaver: 
 Natural Thoughts Inc, 4757 Old Cliffs Road, CA92120, 

SAN DIEGO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Massage preparations, namely, oils, lotions, 
creams, non-medicated balms, gels; skin preparations, 
namely, essential oils for personal use, lotions, creams 
and non-medicated balms and gels; hair preparations, 
namely, conditioner and shampoo. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855776 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200508275 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PYROKNO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PYROKNO 

(730) Innehaver: 
 Okno Consulting OY, Tilanhoitajankaari 18 A, 00790, 

HELSINGFORS, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Windows. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855798 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508278 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.17 CH 534683 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERITAGE BANK & TRUST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERITAGE BANK & TRUST 

(730) Innehaver: 
 Heritage Bank & Trust SA, Case postale 3341, 1211, 

GENÈVE 3, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
banking; real estate business. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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(111) Int.reg.nr: 0855799 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508279 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 BX 1070243 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIGMAGLIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIGMAGLIDE 

(730) Innehaver: 
 Sigma Coatings BV, Amsterdamseweg 14, 1422AD, 

UITHOORN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, anti-fouling primers and paint systems, 
namely paints, primers and coatings for the control of and 
protection against plant, animal and mineral organisms 
and micro-organisms, designed to be applied on boats; 
colours, paints, varnishes, fixatives (varnishes), lacquers, 
preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants, mordants, raw natural resins; primers for 
wood (interior and exterior); wood stains; metals in foil 
and powder form for painters and decorators; cover 
coatings (paints) for the insides and outsides of buildings; 
paints for facades; acrylic paints; anticorrosion 
preparations; thinners, materials for thickening and 
binding agents for paints and pigments; paint binders and 
thinners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855804 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508280 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.07 CH 536081 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVLON LUXURIOUS LENGTHS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVLON LUXURIOUS LENGTHS 

(730) Innehaver: 
 Revlon (Suisse) SA, Badenerstrasse 116, 8952, 

SCHLIEREN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics; make-up; nail care preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855834 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508281 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.23 DE 304 48 679.5/28 
(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: 
 Joachim Masannek, Gabriel-von-Seidl-Strasse 39a, 

82031, GRÜNWALD, DE 
Jan Birck, Baaderstrasse 49, 80469, MÜNCHEN, 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; data carriers of all kinds; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers and computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, (included in this class); 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 (included in 
this class). 
24 Textiles and textile goods (included in this 
class); bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in this class); decorations for Christmas 
trees. 
38 Telecommunications, diffusion of data via 
networks, especially via Internet. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
42 Design and development of computer hardware 
and software; administration and creation of copyrights 
and industrial property rights for others; creation of film 
and television ancillary rights in the field of 
merchandising. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.19 

(450) Kunngjøringsdato: 17/06, 2006.04.24 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0846179 
(210) Søknadsnr.: 200503976 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.02.20 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Decathlon, 4 Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, FR 

 Innsiger: 
 Abbott Laboratories , 100 Abbott Park Road, IL60064-

6050 ABBOTT PARK, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230982 
(210) Søknadsnr.: 200408871 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.27 
 

(540) Gjengivelse av merket 

HYDRA 
(730) Innehaver: 

 Chevron Global Energy Inc, 6001 Bollinger Canyon 
Road, CA94583 SAN RAMON, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 

Majorstua,0306 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Norsk Hydro ASA , 0240 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 231113 
(210) Søknadsnr.: 200500546 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.06 
 

(540) Gjengivelse av merket 

NORGEBYGGER 
(730) Innehaver: 

 Sverige Bygger AB, Box 1200, 82415 HUDIKSVALL, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Nordic DA , Postboks 1364 Vika,0114 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
 Norgebygger.no AS ,  , NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 

0303 OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0680753 
(210) Søknadsnr.: 19979195 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1998.12.21 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Windoor AB, Box 377, 57324 TRANÅS, SE 
 Innsiger: 
 Windsor Door AS , Bergen, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Registreringen er delvis opphevet av 2. avdeling. 
  

 
(111) Reg.nr.: 188770 
(210) Søknadsnr.: 19971405 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1998.04.20 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Advokatene Gefle-Fossen-Eid-Stenseth-Fremstad, Pb 
413, 2803 Gjøvik, 2803 Gjøvik, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 JAGUAR CARS LIMITED , Allesley, Coventry, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 1. avdelings avgjørelse oppheves av 2. avdeling. Merket 

nektes registrert. 
  

 

(111) Reg.nr.: 193561 
(210) Søknadsnr.: 199800567 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1998.11.23 

(540) Gjengivelse av merket 

MEDLINK 
(730) Innehaver: 

 MedAire Inc, 1301 E. McDowell Road, Suite 204, 
Phoenix, AZ 85006, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Sander, Truyen & Co , Postboks 1923 Vika,0125 Oslo, 

NO 
 Innsiger: 
 Waldemar Link GmbH & Co KG , Barkhausenweg 10, 

22339 HAMBURG, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 1. avdelings avgjørelse stadfestes av 2. avdeling. 

Registreringen opprettholdes. 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
 
(111) Reg.nr.: 94975 
(151) Reg.dato: 1975.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2005.10.19 

(210) Søknadsnr: 108516 
(220) Inndato: 1971.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

6 Takinnretninger, herunder lyd- og varmeisolerte 
takfliser og paneler. 
19 Takinnretninger, herunder lyd- og varmeisolerte 
takfliser og paneler. 
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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.: 10172, 65248, 99882, 101674 
(730) Tidligere innehaver: 
 Westinghouse Electric Corp, Pittsburg, PA, US 

Westinghouse Electric Corp, 11 Stanwix Street, 
Pittsburgh, PA 15222-1384, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Westinghouse Electric Corp, 51 West 52nd Street, 

NY10019-6119 NEW YORK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125111 
(730) Tidligere innehaver: 
 Asko Elto AS, Postboks 53, 1404 Siggerud, 1404 

Siggerud, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 AM Hvitevarer Antonio Merloni AS, Vevelstadveien 113, 

1404 SIGGERUD, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125193 
(730) Tidligere innehaver: 
 Neste OY, Espoo, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Neste Oil OYJ, Keilaranta 8, 02150 ESBO, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 128817, 158822 
(730) Tidligere innehaver: 
 Caviar House Nederland BV, Nieuwe Parklaan 73, 2597 

LB'S GRAVENHAGE, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Almas CHP SA, Rue du Général-Dufour 11, c/o Gillioz 

Dorsaz Associés, avocats, 1204 GENEVE, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 138737, 196664, 186394 
(730) Tidligere innehaver: 
 Zellweger Analytics Ltd, 31 Nuffield Estate, Poole, Dorset 

BH17 7RZ, England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Honeywell Analytics Ltd, Hatch Pond House, 4 

Stringsford Road, BH17ORZ NUFFIELD ESTATE 
POOLE, DORSET, GB 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 140744, 140746 
(730) Tidligere innehaver: 
 BICC PLC London, England og Corning LTD, 

Sunderland, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Brand-Rex Ltd, 24 Queens Road, KT139UK 

WEYBRIDGE, SURREY, GB 
Corning Ltd, 95 Weardale Avenue SUNDERLAND, GB 

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

(111) Reg.nr.: 168758, 188442 
(730) Tidligere innehaver: 
 Highway 61 GmbH, Seedammstrasse 3, 8808 

PFÄFFIKON/SZ, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Route 66 Switzerland GmbH, Poststrasse 5, 8808 

PFÄFFIKON, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172226 
(730) Tidligere innehaver: 
 Vivo Bergen BA, Hop og Kolonialgrossistenes 

Samarbeids- og utviklingsselskap AS (KK-Gross AS), 
Oslo, Postboks 177, 5043 Hop, 5043 Hop, NO 

(740) Ny Innehaver: 
 Joh. Johannson AS, Boks 130, 0102 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172537 
(730) Tidligere innehaver: 
 IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT, Wien, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Baxter Healthcare SA, Hertisstrasse 2, 8306 

WALLISELLEN, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 172911 
(730) Tidligere innehaver: 
 Oilinvest (Netherlands) BV, Groene Tuin 277, Rotterdam, 

NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Oilinvest (Netherlands) BV, Boompjes 40, 3011XB 

ROTTERDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173793 
(730) Tidligere innehaver: 
 Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 36, 

8008 ZÜRICH, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, 8047 

ZÜRICH, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174472 
(730) Tidligere innehaver: 
 Organon Teknika BV, Boseind 15, 5281RM BOXMEER, 

NL 
(740) Ny Innehaver: 
 bioMérieux BV, Boseind 15, 5281RM BOXTEL, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 174538, 171784 
(730) Tidligere innehaver: 
 KABUSHIKI KAISHA SEGA ENTERPRISES, Tokyo, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 144-8531 

TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174667 
(730) Tidligere innehaver: 
 ACUSON CORPORATION, 1220 Charleston Road, 

Mountain View, CA 94039, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Siemens Medical Solutions USA Inc, 51 Valley Stream 

Parkway, PA19355-1406 MALVERN, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175749 
(730) Tidligere innehaver: 
 Benziger Family Ranch, Glen Ellen, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Benziger Family Winery LLC, 1883 London Ranch Road, 

CA95442 GLEN ELLEN, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 176256 
(730) Tidligere innehaver: 
 NORTON PERFORMANCE PLASTICS CORPORATION, 

Wayne, NJ, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Saint-Gobain Performance Plastics Corp, 1199 

Chillicothe Road, OH44202 AURORA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 176402, 176403 
(730) Tidligere innehaver: 
 Degussa-Hüls AG, Weissfrauenstrasse 9, 60287 

FRANKFURT AM MAIN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474 DÜSSELDORF, 

DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176462 
(730) Tidligere innehaver: 
 IPOCORK-INDUSTRIA DE PAVIMENTOS E 

DECORAÇAO, SA, Lourosa Codex, PT 
(740) Ny Innehaver: 
 Amorim Revestimentos SA, Rua Do Ribeirinho, 202, 

4536-907 SAO PAIO DE OLEIROS, PT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176615 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cerberus AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 

Männedorf, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, 8047 

ZÜRICH, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 207514 
(730) Tidligere innehaver: 
 Parke Davis & Co LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 

MORRIS PLAINS, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 

GROTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 213705, 218891 
(730) Tidligere innehaver: 
 Elite Sport AS, Postboks 6646 Etterstad, 0609 Oslo, 0609 

Oslo, NO 
Swix Sport AS, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, NO 

(740) Ny Innehaver: 
 XL-1 Energitilskudd, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Swix Sport AS, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 217040 
(730) Tidligere innehaver: 
 Luis Llongueras Batlle, Berlin, 39-41 Entlo, Barcelona 

08014, ES 
(740) Ny Innehaver: 
 Llujo & Llono SL, Teodora Lamadrid 2, 08022 

BARCELONA, ES 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 220229 
(730) Tidligere innehaver: 
 TT Tieto OY ESBO, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Oy Tradeware2000, Meteorinkatu 5, 02210 ESBO, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 220912 
(730) Tidligere innehaver: 
 Groth & Co Patentbyrå, Box 6107, S-10232 Stockholm, 

SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Groth Invest AB, Box 6107, 10232 STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 50659 
(730) Tidligere innehaver: 
 Robot Foto & Electronic GMBH & CO KG, Düsseldorf, DE
(740) Ny Innehaver: 
 Robot Vosual Systems GmbH, Opladener Strasse 202, 

40789 MONHEIM, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 57770, 71824, 71843 
(730) Tidligere innehaver: 
 CBS Broadcasting Inc, NY-10019 New York, US 
(740) Ny Innehaver: 
 CBS Broadcasting Inc, 51 West 52nd Street, NY10019 

NEW YORK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 60214, 87327, 130345, 131819, 169855, 
163021 

(730) Tidligere innehaver: 
 Pirelli & C SpA, Via  G.Negri 10, 20123 MILANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, Viale Sarca, 222 

MILANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 73735 
(730) Tidligere innehaver: 
 BDH Chemicals Ltd, Broom Road, Poole, Dorset BH12 

4NN, England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 VWR International Ltd, BH151TD POOLE,DORSET, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 76564 
(730) Tidligere innehaver: 
 BDH LTD, Poole, Dorset, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 VWR International Ltd, BH151TD POOLE,DORSET, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 96319 
(730) Tidligere innehaver: 
 SOCIETE NOUVELLE MAJORETTE, Rillieux-la-Pape, 

FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Majorette Solido SAS, 110, rue du Companet, Zone 

Industrielle Perica, 69143 RILLIEUX LA PAPE, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 99078 
(730) Tidligere innehaver: 
 SA Akzo Nobel Chemicals NV, Mons, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Akzo Nobel Chemicals BV, Stationsplein 4, 3818LE 

AMERSFOORT, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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Endringer i navn og adresser 
 
Endring av navn på innehaver, lisenstager eller fullmektig, jf. Varemerkeforskriften § 29. 
Endringen er foretatt i alle saker tilknyttet kunden. 
 
 
(730) Tidligere navn: 

Glucomed AS, Smedasundet 98, 5525 Haugesund, 
5525, NO 

(730) Nytt navn: 
Glucomed ASA, Vollsveien 13 C, 1366 LYSAKER, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 124662 
(210) Søknadsnr.: 19840241 
(730) Innehaver: Reynolds, 2, Place Edmond 

Regnault, 26000 VALENCE, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 124677 
(210) Søknadsnr.: 19842470 
(730) Innehaver: Imperial Chemical Industries Plc, 20 

Manchester Square, W1U3AN 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 124758 
(210) Søknadsnr.: 19851178 
(730) Innehaver: Kurabo Industries LTD, Okayama-

ken, JP 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 125035 
(210) Søknadsnr.: 19844520 
(730) Innehaver: SOC Civile du Vignoble de Chateau 

Latour, Pauillac, FR 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 183409 
(210) Søknadsnr.: 19874769, 19950666, 19963264 
(730) Innehaver: Swix Sport AS, Postboks 6086 

Etterstad, 0601 Oslo, 0601 Oslo, NO
(740) Fullmektig: Ferd AS, Postboks 34, 1324 

LYSAKER, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 186394 
(210) Søknadsnr.: 19881826, 19966578, 19966580 
(730) Innehaver: Honeywell Analytics Ltd, Hatch Pond 

House, 4 Stringsford Road, 
BH17ORZ NUFFIELD ESTATE 
POOLE, DORSET, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 188442 
(210) Søknadsnr.: 19941425, 19952334 
(730) Innehaver: Route 66 Switzerland GmbH, 

Poststrasse 5, 8808 PFÄFFIKON, 
CH 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 171802 
(210) Søknadsnr.: 19943380 
(730) Innehaver: Luxottica SrL, Via Valcozzena 10, 

32021 AGORDO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172107 
(210) Søknadsnr.: 19944266 
(730) Innehaver: Huhtamäki OY, Kärsämäentie 35, 

Turku, FI 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172346 
(210) Søknadsnr.: 19950259 
(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.: 172369 
(210) Søknadsnr.: 19950605 
(730) Innehaver: Eli Lilly and  Company, Saint Paul, 

IN, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172478 
(210) Søknadsnr.: 19951832 
(730) Innehaver: Tetra Laval Holdings & Finance SA, 

Avenue Général-Guisan 70, 1009 
PULLY, CH 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172044, 173056 
(210) Søknadsnr.: 19951944, 19953458 
(730) Innehaver: Oxycal Laboratories Inc 

533 Madison Avenue 
AZ86301 PRESCOTT 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173062 
(210) Søknadsnr.: 19915993 
(730) Innehaver: Cray Valley SA, 4-8, Cours Michelet, 

F-92800 Puteaux, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 173356 
(210) Søknadsnr.: 19947372 
(730) Innehaver: Compagnie Générale des 

Etablissements Michelin - Michelin & 
Cie, 12, cours Sablon, F-63040 
Clermont-Ferrand Cedex 09, FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173383 
(210) Søknadsnr.: 19951476 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173495 
(210) Søknadsnr.: 19945808 
(730) Innehaver: Odenwald Faserplattenwerk GmbH, 

Dr.-Freundt-Strasse 3, D-63916 
Amorbach, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174472 
(210) Søknadsnr.: 19952640 
(730) Innehaver: bioMérieux BV, Boseind 15, 

5281RM BOXTEL, NL 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174667 
(210) Søknadsnr.: 19951000 
(730) Innehaver: Siemens Medical Solutions USA Inc, 

51 Valley Stream Parkway, 
PA19355-1406 MALVERN, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174698 
(210) Søknadsnr.: 19951105 
(730) Innehaver: Toyo Tire & Rubber Co Ltd, Osaka, 

JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174899 
(210) Søknadsnr.: 19951270 
(730) Innehaver: Paré BV, Handelsweg 14-16, 

9482WE TYNAARLO, NL 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175730 
(210) Søknadsnr.: 19935074 
(730) Innehaver: Knorr-Nährmittel AG, 

Bahnhofstrasse 19, CH-8240 
Thayngen, CH 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 176615 
(210) Søknadsnr.: 19950833 
(730) Innehaver: Siemens Schweiz AG, 

Albisriederstrasse 245, 8047 
ZÜRICH, CH 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 178545 
(210) Søknadsnr.: 19956787 
(730) Innehaver: Beamish & Crawford PLC, Cork, IE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 217040 
(210) Søknadsnr.: 200204373 
(730) Innehaver: Llujo & Llono SL, Teodora Lamadrid 

2, 08022 BARCELONA, ES 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 48210 
(210) Søknadsnr.: 59510 
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 8501 West 

Higgins Road, Chicago, IL 60631, 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 48540 
(210) Søknadsnr.: 59508 
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 8501 West 

Higgins Road, Chicago, IL 60631, 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 48896 
(210) Søknadsnr.: 59378 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 73735 
(210) Søknadsnr.: 93654 
(730) Innehaver: VWR International Ltd, BH151TD 

POOLE,DORSET, GB 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 76564 
(210) Søknadsnr.: 96838 
(730) Innehaver: VWR International Ltd, BH151TD 

POOLE,DORSET, GB 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:   

 
 
124947 2016.04.24 

125095 2016.05.07 

125249 2016.05.29 

125333 2016.05.29 

167628 2015.04.12 

171791 2016.04.03 

172349 2016.04.18 

172351 2016.04.18 

172602 2016.04.25 

172924 2016.05.09 

173124 2016.05.15 

173293 2016.05.23 

173298 2016.05.23 

173356 2016.05.23 

173383 2016.05.23 

173495 2016.05.30 

173815 2016.06.06 

174875 2016.07.04 

174997 2016.07.04 

176193 2016.08.15 

176922 2016.09.26 

34152 2016.09.11 

68593 2016.03.31 

68635 2016.04.14 

94975 2015.10.19 

96620 2016.06.03 

96823 2016.07.08 

96928 2016.07.15 

96971 2016.06.10 

97223 2016.09.23 
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