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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.: 232009 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200504725 
(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:  
 Onitsuka Tiger 

(730) Innehaver: 
 Asics Corp , 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, 

Chuo-ku,  KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Vesker, kofferter, sekker og kasser, skrin, 

futteraler og hylstre, inkludert sportsvesker, 
moterelaterte vesker, idrettsvesker, midjevesker, 
skovesker, skoposer, skuldervesker, konvoluttvesker, 
reisevesker, sportssekker, ransler, skrepper, 
vadsekker, ryggsekker, skofutteraler, poser, punger, 
lommebøker, parasoller, paraplyer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232010 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200409402 
(220) Inndato: 2004.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIRECT TO MODEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIRECT TO MODEL 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

system. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232011 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200503273 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLFONN HELSEHOTELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLFONN HELSEHOTELL 

(730) Innehaver: 
 Solfonn Helsehotell AS , Reinena 27, 5750 ODDA, NO 

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

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

underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232012 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200503184 
(220) Inndato: 2005.04.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURAL 

(730) Innehaver: 
 Gellyfeed AS , Postboks 1273 Pirsentret, 7462 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Konserveringsmidler for næringsmidler. 

5 Næringsmidler for medisinsk bruk, tilsetninger 
for medisinske formål, antioksidanter. 
31 Næringsmidler for dyr og fisk. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232013 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200504277 
(220) Inndato: 2005.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 My Talk SÅ FÅR DU MED DEG ALT 

(730) Innehaver: 
 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

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

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

 35 Salg av telefonabonnementer, annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier, kundeveiledning 
av kjøp av telefonabonnementer, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, økonomiske beregninger, 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232014 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200505158 
(220) Inndato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SmartTalk SÅ KAN DU BRUKE 
PENGENE PÅ ANDRE TING 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SmartTalk SÅ KAN DU BRUKE PENGENE PÅ ANDRE 

TING 
(730) Innehaver: 

 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av telefonabonnementer, annonse- og 

reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier, kundeveiledning 
av kjøp av telefonabonnementer, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, økonomiske beregninger, 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 
41 Underholdingsvirksomhet, 
opplæringsviksomhet. 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232015 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200412622 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HARVEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARVEST 

(730) Innehaver: 
 EMI (IP) Ltd , 27 Wrights Lane, W85SW LONDON, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater og instrumenter for opptak, 
gjengivelse og/eller overføring av lyd og/eller visuell 
informasjon eller innspillinger; lyd og/eller visuelle opptak; 
forsterkede lyd og/eller visuelle opptak; interaktive lyd 
og/eller visuelle opptak; lyd og/eller visuelle 
opptaksmedia; videospill; publikasjoner (nedlastbare) 
fremskaffet online fra databaser, fra Internett eller fra alle 
andre typer kommunikasjonsnettverk inkludert trådløse, 
kabel eller satellitt; CD'er; super audio CD'er; DVD-er; 
CD-ROM; virtuell virkelighet systemer; digital musikk 
(nedlastbar); MP3-spillere; personlige digitale assistenter 
og annet håndholdt utstyr; digital musikk (nedlastbar) 
fremskaffet fra MP3 Internett websider; elektroniske spill; 
CD-ROM spill; telefonringetoner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232016 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200505942 
(220) Inndato: 2005.06.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MASTER CREATURES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MASTER CREATURES 

(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:  
 28 Dukker og leketøyfigurer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232017 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506458 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nor Vital 

(730) Innehaver: 
 Norvital AS , Postboks 483, 8439 MYRE, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygeniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spebarn, 
plaster og forbindingsstoffer, materialer til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider; kosttilskudd og naturmedisiner. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232018 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200505975 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALCMAGNETS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALCMAGNETS 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser NV , De Fruittuinen 2-12, 2132NZ 

HOOFDDORP, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter for industrielle formål; 

avskallingsmidler; vannmykningsmidler; preparater for 
beskyttelse av glasstøy, porselen og stentøy, 
pottemakervarer og annet kjøkkentøy; produkter for å 
forhindre at kjøkkentøy og glasstøy anløper. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask og 
oppvask; vaskemidler for renserier; midler til polering for 
kjøkkenbruk og glasstøy; midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping; tepperensere; vaskemidler; 
såper; kalkfellende og avskallingsmidler for 
husholdningsformål; bløtnings- og skyllemidler, 
tilsetningsmidler for vask; flekkfjernemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232019 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506814 
(220) Inndato: 2005.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REACT SOLUTIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REACT SOLUTIONS 

(730) Innehaver: 
 Hamar Media AS , Postboks 454, 2304 HAMAR, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer. 

42 Dataprogrammer (ajourføring og vedlikehold 
av-); dataprogrammer (utarbeidelse av-); 
dataprogrammer og software (vedlikehold av-). 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232020 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200505717 
(220) Inndato: 2005.06.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHOWA ARX 

(730) Innehaver: 
 Showa KK , 565 Tohori,  HIMEJI-SHI, HYOGO-KEN, JP 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Personlig verneutstyr; hansker for beskyttelse 
mot ulykker, kjemikalier, oljer, vann forurenset av syrer, 
alkalier og organiske løsemidler brukt i ulike industrier, 
unntatt for husholdning; hansker til beskyttelse mot 
røntgenstråler for industriell bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232021 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200503278 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.18 DE 30465890 
(540) Gjengivelse av merket: 

POST SAFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POST SAFE 

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

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232022 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200503288 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Integrator 

(730) Innehaver: 
 Profsys AS , Postboks 54, 1472 FJELLHAMAR, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232023 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200505373 
(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:  
 itrim 

(730) Innehaver: 
 Itrim Sverige AB , P.O Box 15404, 10465 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Vektreduksjonsprodukter og 

erstatningsprodukter for måltider i form av vitaminer og 
mineraler. 
30 Ernærings- og energi tilsetningsstoffer og 
preparater, erstatningsprodukter for måltider (ikke 
inkludert i andre klasser). 
32 Drikkevarer og konsentrat for produksjon av 
drikkevarer. 
41 Konsultasjon, rådgivning og 
opplæringsvirksomhet innen trening, helse og 
vektreduksjon. 
44 Helsetjenester og helseomsorg. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232024 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200504738 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.23 EM 004138806 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARRIBEAN PIRATE POKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARRIBEAN PIRATE POKER 

(730) Innehaver: 
 Ongame e-selutions AB , Dragarbrunnsgatan 50, 75320 

UPPSALA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataspill; apparater for spill kun beregnet på 

bruk sammen med TV -apparater; elektroniske spill; 
mynt- og polettstyrte spill; spilleapparater og apparater 
for hasardspill og -maskiner. 
28 Spill. 
41 Underholdning; kasino. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232025 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200505370 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMARTE PENGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMARTE PENGER 

(730) Innehaver: 
 H Aschehoug & Co W Nygaard AS , Postboks 363 

Sentrum, 0102 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. Dataspill; ferdig innspilte tv og 
radioprogrammer; dataprogrammer; datamaskiner; 
telekommunikasjonsutstyr. 
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. Bøker. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Organisering av konkurranser; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232026 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506011 
(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:  
 Pilates Room Intelligent trening Utmerkede resultater 

(730) Innehaver: 
 Pilates Room AS , Hansteensgate 1, 0253 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater; DVD-er. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bøker og 
tidsskrifter; 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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232027 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200502880 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIQUILINE 

(730) Innehaver: 
 Liquiline AS , Statsminister Michelsensvei 38, 5231 

PARADIS, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Naturgass, hydrogen, propan, butan, oksygen, 
nitrogen, argon. 
39 Transport av de forannevnte varene i klasse 4. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232028 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506192 
(220) Inndato: 2005.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STOW 'N GO 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler Corp , 1000 Chrysler Drive, MI48326-

2766 AUBURN HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

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

 12 Motorkjøretøyer og deler dertil, 
motorkjøretøyseter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232029 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506466 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(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: 
 PBO Group ApS , Brunbjergsvej 5, 8240 RISSKOV, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekenidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter og reisevæsker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232030 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200505858 
(220) Inndato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUNSIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUNSIL 

(730) Innehaver: 
 Sun Chemical Corp , 35 Waterview Boulevard, NJ07054-

1285 PARSIPPANY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til industrielle, 

vitenskapelige og fotografiske formål, herunder silikoner 
og fotografiske emulsjoner; ubearbeidede syntetiske 
harpikser, ubearbeidet plast; lim og bindemidler til 
industrielle formål. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232031 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506006 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

1-DAY ACUVUE MOIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 1-DAY ACUVUE MOIST 

(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:  
 9 Kontaktlinser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232032 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506467 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLIGONOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLIGONOL 

(730) Innehaver: 
 Amino Up Chemical Co Ltd ,  HOKKAIDO, JP 

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

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

 3 Kosmetikk. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232033 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506007 
(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:  
 1-DAY ACUVUE MOIST 

(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:  
 9 Kontaktlinser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232034 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200413039 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETCOM TRÅDLØST HJEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETCOM TRÅDLØST HJEM 

(730) Innehaver: 
 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

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

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

 9 Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse 
med mobile tjenester, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
35 Salg av telefonabonnementer; annonse- og 
reklamevirksomhet; markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier, kundeveiledning 
av kjøp av telefonabonnementer; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; økonomiske beregninger; 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 
41 Underholdningsvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet. 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker, herunder alarm- og 
bevoktningstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232035 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200413036 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Trådløs Familie 

(730) Innehaver: 
 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

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

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

 9 Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse 
med mobile tjenester, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner 
35 Salg av telefonabonnementer; annonse- og 
reklamevirksomhet; markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier, kundeveiledning 
av kjøp av telefonabonnementer; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; økonomiske beregninger; 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester
41 Underholdningsvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker, herunder alarm- og 
bevoktningstjenester 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232036 
(151) Reg.dato.: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr.: 200506483 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOLKEREKKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOLKEREKKA 

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS , 2325 HAMAR, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Reklameoppslag, Annonser (spredning av 

reklame-), 
Reklameannonser (utsendelse av -), Reklametekster 
(utarbeidelse av -). 
Reklamemateriell (utsendelse av -) [flyveblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver]. 
Reklamemateriale (oppdatering av -), Publisering av 
reklametekster, Radioreklame og -annonsering, Reklame 
(radio-), Fjernsynsreklame, Reklame (fjernsyns-), 
Systematisering av informasjon for bruk i databaser, On-
line annonsering på datanettverk. 
38 Radiosendinger, Fjernsynssendinger, 
Kabelfjernsynssendinger, Mobiltelefontjenester, 
Kommunikasjon ved dataterminaler, Overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner, Elektronisk 
postoverføring, Elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]. 
41 Underholdningsvirksomhet, Konkurranser 
(organisering av -) [vedrørende undervisning eller 
underholdning], Organisering av konkurranser (utdanning 
eller underholdning), Instruksjon [opplæring], 
Undervisning, Fjernsyns- og radioprogram (produksjon av 
-). Program (produksjon av radio og fjernsyns-), 
Pengespillevirksomhet. 
Lotterier (organisering av -), Organisering av lotterier, 
Spilltjenester tilbudt online. Tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232037 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506470 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 grindaker 

(730) Innehaver: 
 Grindaker AS , Postboks 1340, Vika, 0113 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester, 
landskapsarkitekter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232038 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200407397 
(220) Inndato: 2004.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NM 

(730) Innehaver: 
 Minebea-Matsushita Motor Corp , 1-8-1 Shimo-Meguro, 

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

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Viftemotorer; viftemotorer til industrielle 

maskiner; (unntatt til kjøling av kontrollapparater); 
viftemotorer til kopimaskiner; viftemotorer til 
spillemaskiner (beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, 
spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, 
myntspillemaskiner); viftemotorer til fremvisere med 
flytende krystall; viftemotorer til plasmaskjermer; 
viftemotorer til CT-skannere for bruk i laboratorier; 
viftemotorer til personlige datamaskiner; viftemotorer til 
kontorautomasjonsapparater; viftemotorer til digitale 
husholdningsapparater; viftemotorer til industrielle 
maskiner (kjøling for kontrollapparater); viftemotorer til 
klimaanlegg; viftemotorer til kjøleskap; viftemotorer til 
ventilasjonsvifter; viftemotorer til husholdningsapparater; 
stegmotorer; stegmotorer til industrielle 
automasjonsmaskiner; stegmotorer til vevstoler; 
stegmotorer til symaskiner; stegmotorer til 
laserstråleprintere; stegmotorer til digitale videokassetter; 
stegmotorer til telefaksmaskiner; stegmotorer til optiske 
diskdrivere til DVDer; stegmotorer til digitale kameraer; 
stegmotorer til digitale videokameraer; stegmotorer til 
bilmålere, aksejusteringer til billykter, sensorer; 
stegmotorer til skrivere; stegmotorer til kopimaskiner; 
stegmotorer til digitale kopimaskiner; stegmotorer til 
automatiske tellemaskiner; stegmotorer til spillemaskiner 
(beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner 
tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, 
myntspillemaskiner); stegmotorer til salgsautomater; 
stegmotorer til magnetiske diskdrivere; stegmotorer til 
gasskomfyrer; stegmotorer til klimaanlegg for kjøretøyer; 
stegmotorer til toaletter; stegmotorer til 
husholdningsapparater; likestrømsbørstemotorer; 
likestrømsbørstemotorer til DVD-spillere; 
likestrømsbørstemotorer til videospillere og -opptakere; 
likestrømsbørstemotorer til CD-spillere; 
likestrømsbørstemotorer til bilnavigering; 
likestrømsbørstemotorer til billydanlegg; 
vibrasjonsmotorer; vibrasjonsmotorer til mobiltelefoner; 
vibrasjonsmotorer til spillemaskiner 
(beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner 
tilpasset fjernsyn eller datamaskiner,myntspillemaskiner); 
alle typer motorer unntatt motorer for landkjøretøyer; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 
9 Spillemaskiner (beslutningsspillmaksiner, 
flippermaskiner, myntspillmaskiner); CT-skannere for 
bruk i laboratorier; kontorautomasjonsapparater; digitale 
husholdningsapparater; laserstråleprintere; bilmålere, 
aksejusteringer for billykter, sensorer; automatiske 
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tellemaskiner; salgsautomater; utstyr i denne klassen for 
bilnavigering; deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varene. 
11 Industrielle maskiner (kjøling for 
kontrollapparater); klimaanlegg; kjøleskap; 
ventilasjonsvifter; gasskomfyrer; klimaanlegg til 
kjøretøyer; toaletter; husholdningsapparater og -maskiner 
omfattet av denne klassen; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varene. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232039 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506497 
(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:  
 Sunt & Syndig 

(730) Innehaver: 
 Din Baker AS , Postboks 244, 1323 HØVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Bakeributikk-selvbetjent-servering. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232040 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200508948 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Pantone-farge: 550C 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ruhs 

(730) Innehaver: 
 Ruhs AS , Thomas Heftyesgt. 56, 0267 OSLO, NO 

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

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

 26 Parykker; hårtupeer; kunstig hår; løshår; 
kunstig barter og skjegg; hårdeler; hårbøyler; hårbånd; 
hårnett; hårnåler og -spenner; dekorativ hårpynt. 
35 Salg av parykker, hårtupeer, hårerstatning, 
kunstig hår, løshår, løsbarter og -skjegg, hårdeler, 
hårbøyler, hårbånd, hårnett, hårnåler og -spenner, 
dekorativ hårpynt, pleieartikler for parykker og løshår, 
hårføhnere, hårklippemaskiner, øvelseshoder og 
øvelsesutstyr, dampsteamer, krølltenger, lokketenger, 
kreppjern, glattejern. Annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 
44 Frisørsalonger; hårimplantasjon; 
parykksalonger, hygienisk behandling og skjønnhetspleie 
for mennesker eller dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232041 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506502 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nORX 

(730) Innehaver: 
 Nor-X Industry AS , Almestad, 6082 GURSKEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske 
harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til 
industrielle formål. 
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; plastfilm 
for emballasje. 
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); plastfilm ikke for emballasje. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232042 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506505 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SLURPee 

(730) Innehaver: 
 7-Eleven Inc , 2711 N. Haskell Avenue, TX75204 

DALLAS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker; saft, siruper og 

andre preparater for tillaging av drikkevarer; og 
halvfrosne leskedrikker. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232043 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200410148 
(220) Inndato: 2004.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEWTON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEWTON 

(730) Innehaver: 
 First Scandinavia (Stiftelse) , Terminalveien 10, 8012 

BODØ, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
programmer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232044 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506507 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRO-MU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO-MU 

(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:  
 5 Blod- og cellediagnostikkprodukter til 

medisinske formål. 
10 Medisinske apparater for blod- og celle-
diagnostikk og -analyser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232045 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200503767 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ready 2 Eat 

(730) Innehaver: 
 7-Eleven Inc , 2711 N. Haskell Avenue, TX75204 

DALLAS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Pølser, hamburgere, salater og andre 

matvareprodukter laget av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, egg, 
meieriprodukter og/eller konserverte, tørkede og kokte 
frukter og grønnsaker. 
30 Sandwicher og smørbrød, pizza, pasta og 
andre matvareprodukter laget av mel, kornprodukter, 
brød og/eller bakervarer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232046 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200400489 
(220) Inndato: 2004.01.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORROSIONEERING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORROSIONEERING 

(730) Innehaver: 
 Corrocoat Ltd , Forster Street, LS10 1PW Leeds, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Reparasjon og vedlikehold av industrielle 
ingeniøranlegg, marine ingeniøranlegg og skip og 
mekaniske ingeniørkonstruksjoner ved at belegg påføres 
til hindring, korrosjonsreduksjon og/eller eliminering av 
friksjon; rådgivningstjenester relatert til konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av mekaniske 
ingeniørstrukturer; konsultasjonstjenester relatert til 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av mekaniske 
ingeniørstrukturer; tilveiebringelse av informasjon relatert 
til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av mekaniske 
ingeniørstrukturer. 
40 Materialbearbeidelse ved hjelp av beskyttende 
belegg til å hindre eller redusere korrosjon; 
materialbearbeidelse av beskyttende belegg til å hindre 
eller redusere friksjon; materialbearbeidelse; påføring av 
antikorrosjonsbelegg. 
42 Mekaniske ingeniørtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232047 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506512 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEALION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEALION 

(730) Innehaver: 
 Jotun AS , Postboks 2021 Hasle, 3248 SANDEFJORD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
bunnstoff og grohindrende maling for bruk på båter, skip 
og andre installasjoner i sjøen. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232048 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506516 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Malaco jUICy real BeRRy juices 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
konditorvarer og konfektyrer, herunder sjokolade, 
godterier og søtsaker, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232049 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506517 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Malaco jUICy real exotic juices 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
konditorvarer og konfektyrer, herunder sjokolade, 
godterier og søtsaker, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232050 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200502880 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIQUILINE 

(730) Innehaver: 
 Liquiline AS , Statsminister Michelsensvei 38, 5231 

PARADIS, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Naturgass, hydrogen, propan, butan, oksygen, 
nitrogen, argon. 
39 Transport av de forannevnte varene i klasse 4. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232051 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506518 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIKE GUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIKE GUARD 

(730) Innehaver: 
 Fike Corp , 704 South 10th Street, MO64015 BLUE 

SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Automatisert stemmemeldingssystem for 

evakuering av bygninger. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 232052 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200504936 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONCIN 

(730) Innehaver: 
 Loncin Group Co Ltd , TE5 Shipingqiaoheng Street, 

Jiulongpo District,  CHONGQING, CN 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Landbruksmaskiner; elektrisitets-generatorer; 

gressklippere (maskiner); sager (maskiner); hydrauliske 
turbiner; pumper (maskiner); sprøytemaskiner; 
snøploger; veivaksler; vaske-maskiner; tennplugger for 
forbrenningsmotorer; luftpumper for akvarier; 
gruvetransport apparater; mølleri-maskiner; elektrisk 
saks/kappe-maskin; presser; oppvaskmaskiner; maskiner 
for produksjon av mineralvann; gravemaskiner; trykkeri-
presse; spinneri-maskiner; trebearbeidings-maskiner. 
12 Motorsykler; motorer for landkjøretøyer; 
mopeder; biler; hjulnav for motorsykler; nav for bil-hjul; 
dekk for kjøretøyhjul; frontruter; yachter; golfvogner; 
sleder (kjøretøy); kabelvogn (taubane); luftballonger; 
reparasjonsutstyr for innerslanger til dekk; sykkelpumper; 
sammenleggbare bagasjetraller/trillebår. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232053 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506525 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 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:  
 5 Farmasøytiske preparater for oftalmisk bruk og 

fuktoppløsninger for oftalmisk bruk. 
9 Kontaktlinser og briller. 
35 Konsulenttjenester rettet mot øyespesialister. 
41 Utdanning- og opplæringstjenester rettet mot 
øyespesialister. 
44 Helsetjenester utført av øyespesialister. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232054 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506526 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

20Q 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 20Q 

(730) Innehaver: 
 20Q.net Inc , 93 Gilchrist Avenue, ONK1Y0M9 OTTAWA, 

CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Håndholdte trådløse innretninger, nemlig 

mobiltelefoner og PDAer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232055 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506527 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 20Q 

(730) Innehaver: 
 20Q.net Inc , 93 Gilchrist Avenue, ONK1Y0M9 OTTAWA, 

CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Håndholdte trådløse innretninger, nemlig 

mobiltelefoner og PDAer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232056 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506830 
(220) Inndato: 2005.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SWEDISH BEAUTY 

(730) Innehaver: 
 Australian Gold Inc , 6270 Corporate Drive, IN46278 

INDIANAPOLIS, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Kosmetiske preparater; nemlig lotions til 
fremskynding av brunfargen. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232057 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506528 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YOUTH DEW AMBER NUDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YOUTH DEW AMBER NUDE 

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

ONM1S3K9 AGINCOURT, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; parfymer, nemlig parfyme og eau de 
cologne, parfymert etterbarberingsvann, parfymert lotion 
og kremer, parfymerte deodoranter til personlig bruk, 
parfymert barberingskrem; kosmetikk; toalettartikler, 
nemlig bade- og kroppssåper, renseprodukter, gel, 
lotions, kremer og sprayer; ikke-medisinske 
hudpleiepreparater; hårpleiepreparater; 
solpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232058 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506831 
(220) Inndato: 2005.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARIBBEAN GOLD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARIBBEAN GOLD 

(730) Innehaver: 
 Australian Gold Inc , 6270 Corporate Drive, IN46278 

INDIANAPOLIS, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper, sjampoer, parfymevarer, eteriske oljer, 
ikke-medisinske toalettpreparater, kosmetikk, 
hudpleiepreparater, kosmetiske bade- og dusjpreparater, 
tannpussemidler, solbrunings- og 
solbeskyttelsespreparater, preparater og stoffer til 
rengjøring. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232059 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506529 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXC20 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXC20 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232060 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506530 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXHB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXHB 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232061 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506535 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXR 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232062 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506536 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXC 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232063 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200505998 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HINFO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HINFO 

(730) Innehaver: 
 Hinfo AS , Postboks 1210 Pirsenteret, 7462 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software og dataprogrammer. 
42 Vedlikehold og rådgiving innenfor 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232064 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506537 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXS 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232065 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506845 
(220) Inndato: 2005.07.19 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.08 US 78/562893 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIGHT-STRUCTURE GREEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIGHT-STRUCTURE GREEN 

(730) Innehaver: 
 Musco Corp , 100 1st Avenue West, IA52577 

OSKALOOSA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske lysledninger og lysstrømkretser; 

apparater og software for bruk i trådløs fjernkontroll av 
lyssystemer for store områder. 
11 Elektriske belysningsinstallasjoner og 
lysarmaturer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232066 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506538 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXCB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXCB 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232067 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200505997 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JOBOFFICE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JOBOFFICE 

(730) Innehaver: 
 Hinfo AS , Postboks 1210 Pirsenteret, 7462 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software og dataprogrammer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232068 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506539 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXT 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232069 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506847 
(220) Inndato: 2005.07.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOSFOLAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOSFOLAT 

(730) Innehaver: 
 Frank Bargmann, Marktstrasse 35, 25560 

SCHENEFELD, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter for kommersiell bruk, 

fremstillinger av folsyre til bruk i biologiske 
kloakkrenseanlegg. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232070 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506549 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXSB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXSB 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232071 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506550 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXH 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232072 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506551 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMXV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMXV 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , 10578 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Sammensetting og innmating av informasjon i 

databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindeks; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232073 
(151) Reg.dato.: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Søknadsnr.: 200506532 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORFISH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORFISH 

(730) Innehaver: 
 Mathias Bjørge AS , 6057 ELLINGSØY, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fisk herunder salt- og klippfisk, fiskeprodukter; 
skalldyr og skalldyrprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232074 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200413071 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILVER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILVER 

(730) Innehaver: 
 Silver AS , Postboks 1283 Vika, 0111 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Aon Grieg AS , Vollsveien 4, 1324 LYSAKER, NO 

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

monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232075 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506928 
(220) Inndato: 2005.07.20 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.20 US 78/550846 

2005.01.20 US 78/550902 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERQUICC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERQUICC 

(730) Innehaver: 
 Freescale Semiconductor Inc , 6501 William Cannon 

Drive West, TX78735 AUSTIN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Halvledere og utstyr til slike; integrerte kretser; 

mikroprocessorer, herunder programmerbare software 
mikroprocessorer og relatert dokumentasjon, nemlig 
instruksjonsbøker- og hefter, brukermanualer, 
anvendelsesnoter- og opptegnelser og 
produktspesifikasjoner; computer software programmer 
for bruk på eller sammen med halvleder-utstyr og 
integrerte kretser og mikroprocessorer, herunder 
programmerbare software mikroprocessorer og relatert 
instruksjonsmateriell, nemlig manualer, brukermanualer 
og veiledninger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.02 - 18/06

 

25 
 

(111) Reg.nr.: 232076 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200505882 
(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:  
 GORILLA 

(730) Innehaver: 
 DK Retail Group ApS , Sturlasgade 12C, 2300 

KØBENHAVN S, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232077 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200507124 
(220) Inndato: 2005.07.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMART-FIT RENDERING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMART-FIT RENDERING 

(730) Innehaver: 
 KK Access (also trading as Access Co Ltd) , 8-16, 

Sarugaku-cho 2-chome, Chiyoda-Ku, 101-0064 TOKYO, 
JP 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare); 

datamaskin programvare (innspilt programvare); 
datamaskiner; bærbare telefoner; magnetbånd; kort med 
integrerte kretser (IC chip), disketter; CD-rom; minnekort. 
42 Tilveiebringelse av dataprogramvare; utvikling 
av dataprogramvare; dataprogramvaredesign; 
vedlikehold av dataprogramvare; oppdatering av 
dataprogramvare; utleie av dataprogramvare; 
datasystemdesign; duplisering programmer for 
datamaskiner; installering programmer for datamaskiner; 
datamaskindesign, programmering for datamaskiner eller 
vedlikehold av programmer for datamaskiner; 
tilveiebringelse av programmer for datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232078 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200507112 
(220) Inndato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA MER 

(730) Innehaver: 
 La Mer Technology Inc , NY10153 NEW YORK, US 

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

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

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke oppgitt i 
andre klasser; smykker, edle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; juvelervarer, klokker. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kosmetiske 
koster og applikasjoner. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
26 Tall og bokstaver for merking av lintøy. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
parfyme- og kosmetikkdetaljhandel og online 
butikktjenester. 
44 Medisinske tjenester, veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; 
skjønnhetskonsultasjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232079 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506851 
(220) Inndato: 2005.07.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE LIMITED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE LIMITED 

(730) Innehaver: 
 Limco Inc , 1105 North Market Street, DE19801 

WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Produkter for personlig pleie, nemlig aftershave 
geleer, aftershave lotion, antiperspiranter, kunstige 
negler, astringerende produkter for ansiktet, 
astringerende midler for huden, badeskum, badeoljer, 
badesalter, rouge, kroppsglitter, spray for kroppen, olje 
for kroppen, skrubbekrem for huden, vask for huden, 
boblebad, cologne, krem for kroppen, krem for 
neglebånd, øyekrem, ansiktskrem, fotkrem, håndkrem, 
deodoranter for personlig bruk, eteriske oljer for personlig 
bruk, eksfolierende preparater for huden, øyegele, 
sminkepenner for øynene, øyemasker, øyenskygger, 
glans til ansiktet, ansiktsmasker, ansiktsvann, 
ansiktsskrubb, ikke-medisinsk fotbad, ansiktstoner, 
underlagskrem, velluktende kroppspray, velluktende 
kroppsvann, hårbalsam, farge til håret, glitter til håret, 
hårstriper, maskara til håret, pomade til håret, glansvask 
til håret, hårfjerningskremer, hårsjampo, hårspray, 
hårutretter, hårgele, hårskum, lotion til kroppen, lotion til 
ansiktet, lotion til føttene, lotion til hendene, 
leppepomade, lip gloss, lip liner, makeup penn til 
leppene, lebestift, makeup til kroppen, makeup til 
ansiktet, sminkefjerner, maskara, massasjekrem, 
massasjelotion, massasjeolje, neglelakk, 
neglelakkfjerner, neglesjablon, ikke-medisinsk 
skjønnhetsflekkpinne, ikke-medisinsk rensekrem for 
huden, ikke-medisinsk fotspray, ikke-medisinsk 
massasjesalve, olje trekkpapir for huden, parfyme, 
pudder til kroppen, pudder til ansiktet, pudder til føttene, 
pimpstein til personlig bruk, saltskrubb for huden, 
barberingskrem, barberingsgeleer, dusjkrem, dusjgele, 
brunkrem til huden, såpe til kroppen, såpe til ansiktet, 
såpe til hendene, solblokkeringskrem til huden, 
solblokkeringskrem til ansiktet, solkrem lotion til kroppen, 
solkrem lotion til ansiktet, selvbruningskrem til kroppen, 
selvbruningskrem til ansiktet, pre-sol krem til kroppen, 
pre-sol krem til ansiktet, after-sun lotion for kroppen, 
after-sun lotion til ansiktet og talkumpudder. 
25 Klær, nemlig badekåper, omslagsskjørt til 
strandbruk, strandklær, belter, blazere, bluser, 
kroppsnære drakter, tettsittende treningsdrakter, støvler, 
bokser shorts, BHer, topper, camisoler, caps, frakker, 
kåper, kjoler, undertøy, hofteholdere, hansker, kjoler, 
armløse topper, hatter, hodebånd, strømper, jakker, 
jeans, joggedrakter, knestrømper, strikket skjorte, 
strikketopper, trikot (gymdrakt), dameundertøy, 
hverdagsdress, votter, neglisjeer, nattkjoler, nattskjorter, 
pyjamas, dametruser, herretruser, strømpebukser, 
sandaler, saronger, skjerf, skjorter, sko, shorts, skjørt, 
langbukser, nattøy, tøfler, slips, sokker, strømper, 
dresser, treningsbukser, treningsskjorter, treningsshorts, 
treningsdrakter, treningsgensre, svømmetøy, t-skjorter, 
ermeløs topp, steppe bukser, bamser, teddies 
(dameundertøy), slips, strømpebukser, underbukser, 
underskjorter, undertøy og vester. 
35 Detaljhandelstjenester, postordretjenester og 
on-line detaljhandelstjenester vedrørende produkter for 
personlig pleie, duftprodukter for hjemmet, smykker, 

klokker, pakker, bagger, lommebøker og klær. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232080 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506513 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITUSAPOTEK - EN FRISKERE 
HVERDAG 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITUSAPOTEK - EN FRISKERE HVERDAG 

(730) Innehaver: 
 Vitusapotek AS , Sven Oftedalsvei 8, 0950 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 
35 Salg av apotekvarer, nemlig farmasøytiske og 
veterinære preparater og stoffer, kosmetiske produkter, 
bandasjer og andre forbindingsprodukter, vitamin- og 
kosttilskuddsprodukter; bistand ved ledelse av handels- 
eller industribedrifter, bistand ved forretningsledelse, 
import- og eksportagenturer, utsendelse av 
reklamemateriell, rådgivning for rasjonalisering av 
forretninger, utsendelse av vareprøver. 
39 Lagring, pakking, ombringelse og emballering 
av varer. 
44 Konsultasjoner i farmasøytiske spørsmål, 
legebehandling, veterinærbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232081 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200503820 
(220) Inndato: 2005.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RenalSolutions Technology For Better Living 

(730) Innehaver: 
 Renal Solutions Inc , 770 Commonwealth Drive Suite 

101, PA15086 WARRANDALE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Hemodialysemaskiner inneholdende sterile 

blodføringsrør, flytende infusjonsmidler og 
prepareringsløsninger, sensorer og absorberende 
patroner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232082 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200507125 
(220) Inndato: 2005.07.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAPID-RENDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAPID-RENDER 

(730) Innehaver: 
 KK Access (also trading as Access Co Ltd) , 8-16, 

Sarugaku-cho 2-chome, Chiyoda-Ku, 101-0064 TOKYO, 
JP 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare); 

datamaskin programvare (innspilt programvare); 
datamaskiner; bærbare telefoner; magnetbånd; kort med 
integrerte kretser (IC chip), disketter; CD-rom; minnekort. 
42 Tilveiebringelse av dataprogramvare; utvikling 
av dataprogramvare; dataprogramvaredesign; 
vedlikehold av dataprogramvare; oppdatering av 
dataprogramvare; utleie av dataprogramvare; 
datasystemdesign; duplisering programmer for 
datamaskiner; installering programmer for datamaskiner; 
datamaskindesign, programmering for datamaskiner eller 
vedlikehold av programmer for datamaskiner; 
tilveiebringelse av programmer for datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232083 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506546 
(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:  
 HATTELAND ENERGI 

(730) Innehaver: 
 Jakob Hatteland Energy AS , 5578 NEDRE VATS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og turbiner; turbiner og utstyr til 
minikraftverk. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232084 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506543 
(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:  
 jhs HATTELAND SOLUTIONS 

(730) Innehaver: 
 Jakob Hatteland Solutions AS , 5578 NEDRE VATS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester; konsulentvirksomhet 
vedrørende datatjenester herunder ASP løsninger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232085 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506544 
(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:  
 HATTELAND 

(730) Innehaver: 
 Jakob Hatteland Display AS , Åmsosen, 5578 NEDRE 

VATS, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner og databehandlingsutstyr; 

elektroniske produkter slik som displayer, computere og 
displayere med computer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232086 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200508958 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.08 US 78/582,819 
(540) Gjengivelse av merket: 

VYKEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VYKEN 

(730) Innehaver: 
 Arena Industries LLC , 20382 Hermana Circle, CA92630 

LAKE FOREST, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Innretninger til øynene, nemlig solbriller og 

snøbriller, dykkerbriller og beskyttelsesbriller for taktisk 
bruk, militært bruk og for aksjonssport. 
14 Ur og klokker, lommeur, armbåndsur og 
håndleddklokker, sportsklokker og -ur, 
tidtakingsinnretninger og -instrumenter og deler dertil. 
25 Klær, nemlig t-skjorter, bukser, kortbukser og 
shorts, jakker, trøyer, frakker, kåper, gensere, 
treningsdrakter, treningsbukser, treningsskjorter, gensere 
for atletisk utøvelse, hodeplagg, nemlig hatter, caps, 
skyggeluer, lueskygger, solskjermer, pannebånd og 
hodebånd; fottøy, nemlig sokker og strømper, sko, 
joggesko, turnsko, tøysko, tennissko og fritidssko. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232087 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200503127 
(220) Inndato: 2005.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DURANOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DURANOL 

(730) Innehaver: 
 Brynsløkken AS , Postboks 1074, 1442 DRØBAK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Oljer for behandling av treverk og metaller. 

3 Rengjøringsmidler. 
4 Smøre oljer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232088 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506965 
(220) Inndato: 2005.07.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WORLD GARDENS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WORLD GARDENS 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987 Sentrum, 5808 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232089 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506555 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lesehesten 

(730) Innehaver: 
 H Aschehoug & Co W Nygaard AS , Postboks 363 

Sentrum, 0102 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. Elektroniske bøker; 
elektroniske bokserier; elektroniske tidsskrifter; 
elektroniske guider; dataspill; ferdig innspilte tv og 
radioprogrammer; dataprogrammer; datamaskiner; 
telekommunikasjonsutstyr. 
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. Bøker; 
bokserier; tidsskrifter; guider. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Organisering og ledelse av sportslige og 
kulturelle aktiviteter, konferanser, kongresser, seminarer. 
Organisering av konkurranser; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer Booking av seter for kulturelle 
arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av bøker; 

fotografering; fotografireportasjer; fritidsanlegg; 
innspillingsstudioer; kinodrift; klubbvirksomhet; 
museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; 
teateroppsetninger; sceneoppførelser; 
selskapsplanlegging; utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232090 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506487 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORGES SVØMMESKOLE 

(730) Innehaver: 
 Norges Svømmeforbund , Sognsveien 75 L, 0855 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell, 
trykksaker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Sportsartikler. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter, kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232091 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506966 
(220) Inndato: 2005.07.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLACK AROMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK AROMA 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987 Sentrum, 5808 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232092 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506967 
(220) Inndato: 2005.07.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLACK FLAVOUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK FLAVOUR 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987 Sentrum, 5808 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232093 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506519 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.29 US 78/596,977 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEGUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELEGUARD 

(730) Innehaver: 
 Fike Corp , 704 South 10th Street, MO64015 BLUE 

SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Luftekanaler for begrensning av 

eksplosjonstrykk for sikkerhetsformål. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232094 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200508952 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tourist Trophy ++ THE REAL RIDING SIMULATOR 

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

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232095 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200508962 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tourist Trophy THE REAL RIDING SIMULATOR 

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

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232096 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200506751 
(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:  
 n4b 

(730) Innehaver: 
 Axordium AS , Oberst Rodesvei 93 B, 1165 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
mating, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; dataprogrammer (innregistrerte 
på databærere, dataprogrammer (nedlastbar 
programvare), operative programmer, innregistrerte for 
datamaskiner. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
regnskapsanalyser, regnskapsførsel og 
regnskapskontroll, bistand til bedriftsledelse, 
konsultasjoner om bedriftsledelse, bedriftsopplysninger, 
bedriftsundersøkelser, bokføring, bokholderi, 
forretningsevaluering, faglige konsultasjoner om 
forretninger, forretningsevaluering, 
forretningsinformasjoner, rådgivning for 
forretningsledelse, bistand ved forretningsledelse, 
konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner for 
bedrifts- og forretningsledelse, konsultasjoner i 
personalspørsmål. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; programmering for 
datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, kopiering av 
dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, utleie 
av dataprogrammer og software (EDB). 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232097 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200508497 
(220) Inndato: 2005.08.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PINCUSHION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PINCUSHION 

(730) Innehaver: 
 Lomond Wine Estate (Pty) Ltd , Aan-de-Wagenweg,  

STELLENBOSCH, ZA 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 232098 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200505366 
(220) Inndato: 2005.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IDENTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IDENTI 

(730) Innehaver: 
 Sakura Color Products Corporation , 10-17 Nakamichi 1-

chome, higashinari-ku, 537-025 OSAKA-SHI, OSAKA-
FU, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir; papp; skrivepapir; tegnepapir; 
innpakningspapir; kraftpapir; farget papp; karbonpapir, 
blåpapir; skrivesaker, papirvarer; albumer; 
løsbladmapper/samlepermer; 
arkivmapper(kontorrekvisita); falser, mapper, permer 
(kontorrekvisita); mapper og permer for papir; konvolutter 
(papirvarer); skriveblokker; kladdebøker; papirark 
(papirvarer); minnebøker, album; stensiler og sjablonger 
(papirvarer og skrivesaker); notisbøker, almanakker og 
avtalebøker i lommeformat; tegneblokker; 
dokumentmapper (papirvarer); skrive- og tegnebøker; 
kopieringspapir (papirvarer); skriveinstrumenter; 
filtskrivepenner; kulepenner; tusj- og blekk- og 
fyllepenner; gul-tusjpenner samt blekk- og fyllepenner 
inneholdende gult blekk; rørpenner og penselpenner; 
markeringspenner, blyanter, blyantblyholdere; 
fargeblyanter; penner (skrivesaker); skrivepensler; 
filttuppmarkører; markører for hvite tavler og hvit papp; 
merkepenner; malingsmarkører og penner; 
plastsplittpenner; blekk; klebebånd for papirvarer eller 
husholdningsformål; frimerker, stempler (segl); 
fargeblokker; binders og klemmer for kontorbruk, 
patroner for kulepenner; produkter for radering, 
utviskning og fjerning; tusj og tusjblekk; markeringskritt 
(skrivesaker), markeringspenner for kontor og industrielle 
formål; pennesplitter; papirkniver 
(skjærere)(kontorrekvisita); penneklips; blyantbly; 
korreksjonslakker og korreksjonsvæsker (kontorrekvisita); 
korreksjonspenner; hvite tavler og hvit papp; 
radergummi, viskelær, svamper, tavlekluter og 
blekkfjernere for hvite tavler og hvit papp; pennehus og 
penaler; skoleutstyr (papirvarer og skrivesaker); 
kulepennbeskyttere; linjaler (for papirvarer og 
kontorbruk); blyantspissere (skrivesaker); ikke-elektriske 
stiftepresser (kontorrekvisita); heftestifter for kontobruk 
(papirvarer); kunstnermateriell (papirvarer og 
tegne/skrivevarer); tegnestifter og fettstifter; plastiserte 
tegne- og fettstifter; pastellkritt; oljepastellkritt; kullstifter; 
maleskrin (artikler for bruk i skoler); palletter for malere; 
vannfargeskåler for kunstnere; staffelier for malere; 
malepensler (papirvarer). 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232099 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200508955 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRAWBERRIES & CHAMPAGNE
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRAWBERRIES & CHAMPAGNE 

(730) Innehaver: 
 Victoria's Secret Stores Brand Management Inc , Four 

Limited Parkway, OH43068 REYNOLDSBURG, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Produkter til personlig pleie, nemlig 
etterbarberingsgel, etterbarberingsvann, 
antitranspirasjonsmidler, kunstige negler, ikke-medisinsk 
hudvann for ansiktet, ikke-medisinsk hudvann for 
huden,badeperler, badeolje, badesalt, rouge, 
kroppsglitter, kroppsspray, kroppsolje, kroppsskrubb, 
boblebad, eau de cologne, kroppskrem, neglebåndkrem, 
øyenkrem, ansiktskrem, fotkrem, håndkrem, deodorant 
(for personlig bruk), eteriske oljer (for personlig bruk), 
peelingkrem for huden, øyegele, øyensminkeblyanter, 
øyenmasker, øyenskygge, highlighter for ansiktet, 
ansiktsmasker, ansiktsspray, ansiktsskrubb, ikke-
medisinsk fotbadeprodukter, ansiktsvann, 
underlagskrem, duftende kroppsspray, hårbalsam, 
hårfargemidler, hårglitter, hårhighlighter, hårmaskara, 
hårpomade, hårfargemidler, hårfjerningskrem, 
hårsjampo, hårspray, hårstrekkmidler, hårgele, 
hårmousse, kroppslotion, ansiktslotion, fotlotion, 
håndlotion, leppebalsam, leppegloss, leppeliner, 
leppeblyanter, leppestift, kroppssminke, ansiktssminke, 
sminkefjerner, maskara, massasjekrem, massasjelotion, 
massasjeolje, negleglelakk, neglelakkfjerner, 
neglstensiler, ikke-medisinske dekkstifter, ikke-medisinsk 
rensemelk, ikke-medisinsk fotspray, ikke-medisinsk 
massasjebalsam, servietter innsatt med kosmetiske 
preparater for å fjerne olje fra huden, parfyme, 
kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, pimpstein for 
personlig bruk, saltskrubb for huden, barberingskrem, 
barberingskrem, barberingsgel, dusjkrem, dusjgele, 
hudbruningskrem, kroppssåpe, ansiktssåpe, håndsåpe, 
solbeskyttende preparater for kroppen, solbeskyttende 
preparater for ansiktet, solbruningslotion for kroppen og 
ansiktet, selvbrunende krem for kroppen og ansiktet, 
førsolingslotion for kroppen og ansiktet, ettersolingslotion 
for kroppen og ansiktet og talkum pudder. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232100 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200508500 
(220) Inndato: 2005.08.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTARES 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc , 3-77, Oimatsu-cho, 590-8577 SAKAI-SHI, 

OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, 

fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), 
fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, 
fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av 
søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier 
for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; 
hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for 
fiske. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232101 
(151) Reg.dato.: 2006.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.24 

(210) Søknadsnr.: 200508504 
(220) Inndato: 2005.08.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALMON BRANDS 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fisk, matvarer laget av bearbeidet fisk, 
fiskepølser, laks, laksepølser, skinn- og benfrie fileter og 
andre stykker av laks. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232102 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505855 
(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:  
 People travel group 

(730) Innehaver: 
 People Travel Group AB , Klarabergsviadukten 72, 

11164 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport og arrangering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232103 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505856 
(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:  
 merresor 

(730) Innehaver: 
 People Travel Group AB , Klarabergsviadukten 72, 

11164 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport og arrangering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232104 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506984 
(220) Inndato: 2005.07.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHORTCAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHORTCAR 

(730) Innehaver: 
 Gaute Øren, Sørkedalsveien 177B, 0754 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer. 

25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232105 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200507097 
(220) Inndato: 2005.07.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOL DEL MEDITERRANEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOL DEL MEDITERRANEO 

(730) Innehaver: 
 La Baronia de Turis Coop V , Ctra. de Godelleta no. 22, 

46389 TURIS (VALENCIA), ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Vin. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232106 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506755 
(220) Inndato: 2005.07.12 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.27 US 76/628,867 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMD Turion64 MOBILE TECHNOLOGY 

(730) Innehaver: 
 Advanced Micro Devices Inc , P.O. Box 3453, CA94088 

SUNNYVALE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinvare; halvleder-innretninger; 

mikroprosessor-moduler; delsystemer til datamaskiner og 
dataprogramvare, herunder hovedkort, tilhørende kort, 
inn-enheter, ut-enheter, sentral-prosessorenheter, minne-
styreenheter, periferi-styreenheter og grafiske-
styreenheter; programvare, nemlig 
operativsystemprogramvare, programvare for spill og 3D 
grafikk programvare. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232107 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200413033 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONSDALE 

(730) Innehaver: 
 Lonsdale Sports Ltd , Grenville Court, Britwell Road, SL1 

8DF BURNHAM, BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; toalettartikler; kosmetikk; 

hårpleieprodukter; hudpleieprodukter; badelotions; 
deodoranter for personlig bruk, rengjøringsmidler, 
fuktighetskremer, parfymevarer, vaskemidler, gels for 
bruk i håret, ikke-medisinerte toalettpreparater; 
tannpasta, sjampoer, preparater for pleie av negler, 
antiperspiranter, hårfjerningspreparater, barbersåper, 
kosmetiske preparater for å gjøre huden brun; eau de 
cologne, desinfiserende såper, deodorantsåper, 
flekkfjerningsmidler, toalettvann; barberpreparater, 
hårkrøllepreparater, hårleggepreparater; 
rengjøringsmidler; dusjpreparater; lotioner til bruk før og 
etter barbering; kremer, vaske- og baderomspreparater, 
kroppspudder, toalettartikler; kroppspleieprodukter, 
skjønnhetspleieprodukter; fargestoffer, toningsmidler og 
lotioner, alle for håret og for skjegget, 
hårblekepreparater; preparater for pleie av kroppen, 
sandpapirfiler, smergelpapir, smergellærret, alle for stell 
av neglene; fargestoffer; antiperspirantsåper; badesalt, 
ikke for medisinske formål; støvelkrem; støvelpolering; 
rensemelk for toalettformål; kosmetiske sett; kosmetiske 
eteriske oljer; øyemake-up; øyebrynkosmetikk; 
øyebrynblyanter; hårfargestoffer; hårfarger, hårlotioner; 
lotioner for kosmetiske formål; make-up; make-up 
pudder; make-up preparater; preparater for å fjerne 
make-up; skjønnhetsmasker; medisinerte såper; 
neglepolish, neglelakk; oljer for kosmetiske formål; oljer 
for parfyme og dufter; parfyme; barberpreparater; 
barbersåper; skokrem; skopolering; skovoks; 
skopleieprodukter; solbruningspreparater; talkumpudder; 
kluter impregnert med kosmetiske kremer; 
neglelakkfjernere. 
5 Medisinske sett; fylte førstehjelpsskrin og sett; 
farmasøytiske preparater og stoffer; medisinske 
preparater og stoffer; medisiner; droger for medisinske 
formål; naturopatiske og homeopatiske preparater og 
stoffer; antiseptiske preparater; smertestillende midler; 
vitamin-, mineral- og proteinpreparater og 
-stoffer; mineraldrikker; vitamindrikker; drikker 
hovedsakelig av mineraler eller vitaminer; vitamintilskudd 
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og kosttilskudd; preparater for kostplaner; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk; næringsstoffer og 
ernæringsstoffer; tilsetningsmidler for mat; karbohydrater 
i væskeform; planteblandinger og 
-ekstrakter for bruk som kosttilskudd; bandasjer og 
forbindinger; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; 
bandasjefesteteip. 
9 Telekommunikasjonsinstallasjoner, apparater 
og instrumenter; telefonapparater; telefoner, 
mobiltelefoner, trådløse telefoner; telefonsvarerapparater 
og - instrumenter; pagineringsapparater; apparater for 
opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; 
fotografiske apparater og instrumenter; kameraer; film for 
kameraer; videokameraer; kameralinser; videokameraer; 
fjernsynsapparater og - instrumenter; fjernsyn; fjernsyn 
for mottak av satellittkringkasting; satellitter og dekodere; 
videoapparater og - instrumenter; video 
opptaksmaskiner; videodiskspillere; kombinerte fjernsyn 
og videoopptakere; fjernsynsantenner; antenner; 
inngangstransformatorer; 
spenningssvingningsbeskyttere; fjernstyringsapparater; 
lydapparater; lydsystemer; radiomottakere; automatiske 
avspillingsmaskiner; radiomottakere; radiokassetter; CD 
radiokassetter; CD spillere; personlige CD spillere; 
båndopptakere; båndspillere; kassettspillere; 
platetallerkener; platespillere; grafiske 
utligningsmaskiner; hodetelefoner; høyttalere, 
hodetelefoner, høytalerkabler; forsterkere; bærbare 
audioapparater og -instrumenter; radioer, klokkeradioer; 
karaokemaskiner, jukebokser; computere, bærbare PC-er 
og notebook computere, spillcomputere; 
computerperiferiutstyr; apparater for bruk med 
computere; computerterminaler; visuelle displayenheter; 
computer hardware, computer software; computer 
programmer (nedlastbar programvare); diskettstasjoner; 
CD ROM; computerspill; magnetbånd, disker og 
floppydisker, alle innspilt med computerprogrammer; 
videospill; disker og magnetbånd, alle for videospill; spill 
for bruk med fjernsynsmottakere; audio- og videobånd og 
-disker, alle i forhåndsinnspilt form; uinnspilte 
magnetbånd for opptak av lyd og video; kompaktdisker; 
lydopptak; grammofonplater, kassetter og disker; 
magnetbånd for båndopptakere; digitale lydbånd; 
rensebånd for lydhoder; elektroniske spill; kabinetter og 
stativ alle for lyd, video og fjernsynsapparater og -
instrumenter; elektriske apparater og instrumenter, alle 
for kontorbruk; tekstbehandlingsapparater og -
instrumenter; fotokopieringsapparater og -instrumenter; 
faksimilebehandlingsapparater og -instrumenter; 
regnemaskiner; kontormaskiner; vekter; klokker 
(innretninger for å kontrollere tiden) og tidsmålere; 
kontrollinnretninger og tastaturer for oppvarming, 
ventilasjon, luftkondisjonering, belysning og sikkerhet; 
beholdere for mikroskop slides; magneter; kodede kort 
og magnetiske omkodere; hologrammer; 
forstørrelsesglass; skrittmålere; periskoper; batterier, 
batteriladere, batteribokser; plugger; elektriske strykejern; 
elektrolyseapparater for personlig bruk; elektriske 
hårkrølleapparater; hårkrølleapparater; 
hårstylingapparater; elektriske dampkrøllesett; elektrisk 
oppvarmede hårkrølleapparater; kikkerter; briller, 
solbriller, sportsbriller, svømmebriller; innfatninger og 
glass for briller og solbriller; etuier for briller og solbriller; 
kjeder og snorer for briller og solbriller; beskyttende 
bekledning og tilbehør; knebeskyttere; albuebeskyttere, 
hjelmer; beskyttende hjelmer; sportshjelmer og visirer; 
beskyttende glass, solbrilleglass og beskyttelsesbriller; 
beskyttende bekledning, hodeplagg og fottøy for 
sportsbruk; sportsartikler for ryttere; 
beskyttelsesinnretninger for ansiktet; 
beskyttelsesinnretninger for underlivet; 
beskyttelsesinnretninger for munnen; livbelter, - jakker og 
-bøyer; badeflåter og svømmeflåter; bekledning for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
dykkerapparater; ørepropper; filter for pustemasker; 
sikkerhetsbekledning, hansker, hodeplagg og fottøy for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; øyebeskyttere; 
beskyttelsesinnretninger for albuer og knær for syklister; 

sykkelhjelmer; hjelmer for sportsbruk, beskyttende hatter 
for ryttere; elektroniske visningsapparater for bruk med 
treningsutstyr; batterier for golfkjøretøyer; våtdrakter for 
dykking; dykkeutstyr og -apparater; pusteapparater for 
dykking; futteraler for telefoner; deler og tilbehør for alle 
de forannevnte varer; software i form av trykksaker 
vedrørende sport; futteraler for mobiltelefoner; 
computerspill. 
14 Urmakerinstrumenter og kronometriske 
instrumenter; klokker (ur); stoppeklokker; sportsur, 
urmakerinstrumenter og kronometriske instrumenter; 
klokkesnorer; krus; seidler; trofeer; beltespenner, alle av 
edelmetall eller belagt dermed; juvelervarer og imiterte 
juvelervarer; tidsmåleinstrumenter; vekkerklokker; 
askebegre av edelmetall; jakkemerker av edelmetall; 
esker; esker av edelt metall; esker av edelt metall for 
nåler; armbånd; medaljer, jakkemerker av edelt metall; 
stearinlysringer av edelt metall; lysestaker av edelt 
metall; futteraler for klokkemakere og urmakere; futteraler 
for ur; kjeder av edelt metall; klokkeetuier; klokkevisere; 
ikke-elektriske kaffekanner, beholdere for 
husholdningsbruk, beholdere for husholdningsbruk av 
edelt metall; husholdningsartikler av edelt metall; imitert 
gull; smykkeskrin av edelt metall; nøkkelringer; 
kjøkkenbeholdere av edelt metall; kjøkkenutstyr av edelt 
metall; ringer som juvelervarer; skåler av edelt metall; 
mansjettknapper, slipsnåler; klokkeremmer; armbåndsur; 
ornamenter av edelt metall; nipsgjenstander; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 
16 Skrivesaker; penner, blyanter, pennaler, 
dagbøker, kalendere, postkort, plakater; 
førstehjelpsmanualer; bøker og magasiner vedrørende 
sport, herunder manualer for trenere og for trening; 
bøker, trykksaker, bilder, postere, trykk, grafiske 
reproduksjoner, skrivesaker, trykte kort; lim, binderser, 
bokbindermaterialer, takkekort, kulepenner, filtpenner; 
pennesplittpenner, mekaniske blyanter; fotografier, 
albumer, toalettkluter (av papir), toalettpapir, ruller av 
papir, alle for bruk i kjøkkenet; servietter, håndklær og 
tørkekluter; servietter og bordduker; dekkeservietter; 
serviser av papir, adressebøker, kladdebøker i form av 
samlepermer, permer, bøker med løse ark, kladdebøker, 
spiralkladdebøker, lagerprotokoller, ordkladdebøker, 
bokstøtter, malerkoster, fotografiholdere, instruksjons- og 
undervisningsmateriell (annet enn apparater); penner for 
undertegning, penneholdere, blyantholdere, fotoholdere; 
klistremerker; teip; tidsskrifter, magasiner, aviser; 
overføringsbilder og dekalkeringer, pennebrett, 
blyantbrett, håndbøker, innpakningspapir; papirhåndklær; 
dukunderlag av papir, ansiktsduker av papir; hygienisk 
papir, lommetørklær, skrivepapir; kataloger, brosjyrer og 
mindre trykksaker; ølbrikker; innpaknings- og 
emballasjematerialer; apparater og instrumenter for 
maskinskriving; sjekkhefteholdere. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
kofferter, reisevesker, reisekofferter, håndbagasje, 
bagasje for overnatting, bager for reiseaksessorier, 
skobager for reise og klesbager; dokumentmapper, 
dokumentesker og -mapper; skolevesker og skoleransler; 
bager, tasker, ryggsekker og skuldervesker, håndvesker, 
skuldervesker, bager i form av et sett, handlevesker, 
sportsvesker, sportsbager, strandvesker, 
shoppingvesker, sykkelbager, sykkelvesker, 
grammofonplatebager, beltevesker, toalettvesker; 
rumpetasker; lommebøker, pengepunger, tasker og 
nøkkelholdere; innretninger for å bære babyer og barn i; 
campingbager; rammer for håndvesker, paraplyer eller 
parasoller; festeinnretninger og stropper av lær; 
nøkkelholdere laget av lær og med nøkkelringer; 
kortholdere; paraplyer, golfparaplyer, golfparaplyseter, 
parasoller, spaserstokker; pisker og seletøy; 
håndkofferter, overnattingsvesker, håndkofferter, 
ryggsekker, trillebagger; lærvarer, herunder pisker og 
seletøy, rideutstyr og utstyr for ryttere; ridesaler; bager og 
kurver for sykler; reimer for skøyter; deler og tilbehør for 
alle de forannevnte varer. 
21 Tallerkener; kopper; boller og fat; kurver for 
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husholdningsbruk; brett for husholdningsbruk; 
kunstgjenstander; lysestaker; vannkanner; isspann; 
skulpturer og statuetter; reproduksjoner av skulpturer; 
glassvarer; porselen; steintøy; små figurer; 
miniatyrfigurer; ornamenter; vaser og urner; 
blomsterpotter; kjøkken- og husholdningsredskaper og -
beholdere; serviser; kokekar; mugger og drikkeskåler; 
kammer, svamper; børster; ikke-elektriske instrumenter 
og materialer, alle for rengjøring; kjeler; smykkeskrin; 
gaveartikler og kunstgjenstander, alle laget av 
benporselen, porselenkrystall, steintøy, glass, porselen 
eller terrakotta; dekorative artikler laget av glass, dekorert 
porselen, porselensvarer, steintøy eller porselen; 
kjølebager; kjølebager for fiskeagn; deler og tilbehør for 
alle de forannevnte varer; håndklær innsatt med 
rensende preparater; håndklær inneholdende ikke-
medisinerte toalettpreparater; kluter impregnert med 
kosmetiske kremer. 
24 Tekstilvarer, tekstiler, tekstilveggtepper; 
dekketøy og møbelstoffer; sengetøy, sengetepper, 
sengeklær, vatterte sengetepper, dynetrekk, laken, 
putetrekk, putevar, vatt-tepper, dyner, edderdundyner, 
soveposer, tepper; badehåndklær, tørklær, flanell, 
ansiktshåndklær, dusjforheng; dekketøy, bordtepper, 
bordduker, bordmatter, bordservietter, servietter, 
ølbrikker; kjøkkenhåndklær, tørkehåndklær, gardiner, 
gardinholdere av tekstil, gardinkapper av tekstil, 
persienner; putetrekk, møbelovertrekk; lommetørklær; 
møbelstoffer; håndklær av tekstil; deler og tilbehør for de 
forannevnte varer. 
25 Klær; sportsklær; fottøy; sportssko, 
treningssko, støvler, tursko, fotballstøvler, sko, sykkelsko; 
hodeplagg; vanntette og værbestandige klær; termiske 
klær; lette klær; kåper, frakker, sportsklær; jakker, 
anorakker, pullovere, bukser, skjorter, T-skjorter, 
sportsgensere, kitler og overtrekksbukser; hansker, luer 
og hatter, Finlandshetter, sokker, undertøy og gamasjer; 
klær, fottøy og hodeplagg for mote, fritid, industriell bruk 
og for sportsformål, herunder tennis, squash, bordtennis, 
softball, golf, badminton, volleyball, basketball og 
baseball; fritidsklær, våtdrakter; sikkerhetsklær, hansker, 
hodeplagg og fottøy (annet enn for beskyttelse mot 
ulykker og skader); hodeplagg for sportsbruk (annet enn 
hjelmer); sportsklær; sportsuniformer; sportsartikler (klær) 
for ryttere; fiskedresser, fiskejakker, støvler og vester for 
fiskere; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
belter (bekledning). 
26 Jakkemerker, ikke av edelt metall; glidelåser for 
bager; ekspanderende bånd for å holde ermer; hårbånd; 
beltespenner; hårbøyler; esker ikke av edelt metall for 
nåler; festeinnretninger for bukseseler; lisser (braids); 
brosjer (tilbehør til klær); spenner (tilbehør til klær); 
knapper; kantebånd for klær; festinnretninger for klær; 
skulderputer for klær; kravestøtter; 
konkurransenummerlapper; bånd for klær; tevarmere; 
krøllspenner; bukseklips for syklister; 
varmeabsorberende lapper for dekorasjon på 
tekstilartikler; elastiske bånd; broderier; 
skofesteanordninger; rynkestrimler for klær; frynse; 
hårsmykker; skohekter; blondetilbehør; bokstaver og tall 
for å merke lintøy; monogrammerkelapper for å merke 
lintøy; nyhetsjakkemerker; nåleputer; nåler; 
premiesløyfer; elastiske bånd; rosetter (mindre 
manufakturvarer); skolisser; skopynt (ikke av edelmetall); 
trykk-knapper; dusker (mindre manufakturvarer); 
metalltråder for broderier; bladgull (pynt for klær); 
glidelåser. 
28 Gymnastikk- og sportsartikler og -apparater; 
sportsartikler for bruk i boksing, gymnastikk, innendørs 
og utendørs aktiviteter og for bruk i badminton, squash, 
gress- og ishockey, fotball, lacrosse, fives (ballspill), 
bordtennis, nett ball, kulespill, tennis på gressbane, 
cricket, croquet, rundkretsgolf, ringspill, diskos og putting 
golf og vannpolo baller; baller for bruk i sport; leker, spill, 
leketøy, myke leker, små leker, kotillonggjenstander, 
suvenirer, ballonger; sportsbager; elektroniske spill; 
dekorasjoner for juletrær; miniatyrfigurer, kunstige 
juletrær og juletreføtter; kaleidoskoper; tennis 

termobager; sportsartikler, herunder artikler og tilbehør 
for tennis, squash, bordtennis, softball, golf, badminton, 
volleyball, basketball, baseball, ishockey og hockey; 
treningsutstyr; tennisnett og -stenger; sportsbager for så 
vidt inngår i denne klassen; oppblåsbare soccerballer, 
fotballer, basketballer, volleyballer, oppblåsbare baller for 
sport; baller, herunder tennisballer, tennisracketter, 
squashracketter og tilhørende varer og tilbehør i denne 
klassen; sportsutstyr og tilbehør; mosjonsutstyr; 
mosjonsapparater for håndbruk; baller for spill; in-line 
skøyter; rulleskøyter; fiskekroker; fiskeapparater og -
artikler; surfebrett; seilbrett; brett for snookerspill (en form 
for billiard); snookerballer og køller; ski; snøbrett; 
golfmatter; dartmatter; utstyr for lekeplasser; 
knebeskyttere for bruk i utøvelse av sport; 
ergometersykler; sykler for barn; lekesykler; sportsartikler 
for bruk i spesielle sportsgrener; skøyter; 
mosjonsapparater for hendene (andre enn for terapeutisk 
bruk); leketelt; håndholdte elektroniske spill; sportsartikler 
for ryttere; fiskebager; kunstig agn for fisking; 
indikasjonsapparater med lyd for bruk ved fisking; bager 
for fiskeutstyr; kunstig agn; nappindikatorer; 
nappsensorer; futteraler for fiskestenger; tegner; 
lokkemidler for jakt eller fiske; fiskeapparater; 
fiskeartikler; fiskebager; fiskedupper; fiskeagn; 
fisketasker; fiskeliner med krok; fiskesnører; fiskesøkker; 
beholdere for fiskesneller; fiskesneller; futteraler for 
fiskestenger; støtter for fiskestenger; fiskestenger; stoler 
for fisking; fiskeredskap; flytesvivler (fiskeutstyr); 
fiskeredskap; små vesker for fiskeutstyr; fiskevekter; 
beslag for fiskestanghåndtak; fluer for fiske; materialer til 
å feste fluer for fisking; fortom for fisking; håndtak for 
fiskestenger; fiskekroker; fiskenett; fiskeliner; foringer for 
fiskestenger; åte for jakt og fiske; paternostre 
(fiskeredskaper); fiskestenger; fiskesneller; stenger og 
emner for stenger for fisking; varslingsinnretninger 
(nappindikatorer) for bruk med fiskeutstyr; spillkort; deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer. 
30 Popkorn; rensket havre, havreflak; havrebasert 
mat; mysli, frokostblandinger; cornflakes; maismel; 
maisflak; usiktet maismel; mølleprodukter; gluten for mat; 
potetmel for mat; soyamel; kjeks; maltkjeks; små 
butterdeigkjeks; småkaker; spiselige dekorasjoner for 
kaker; kaker; terter; petit fours (småkaker); makroner; 
brød, surdeigingefærbrød, rundstykker, boller, butterdeig, 
kulinariske kaker, vafler, pannekaker, pizzaer, pastiller, 
pasta, ravioli (fylte pastaputer), trådaktig makaroni, nudler 
av trådaktig makaroni, spagetti, makaroni, sjokolade, 
sjokoladebaserte drikkevarer, sjokoladedrikker med melk, 
kakao, kakaobaserte drikker, kaffedrikker med melk, 
smakstilsetninger med kaffe, konfektyrer, fondanter, 
konfektyrer for dekorasjon av juletrær, 
mandelkonfektyrer, peanøttkonfektyrer, 
sukkerkonfektyrer, lakrisstenger, lakris, drops, 
karameller, sukkertøy for mat, maltose, tyggegummi, 
praliner, søtsaker med peppermynte, sukker, naturlige 
søtningsmidler, krydder, allehånde, karriingefær, kanel, 
nellik, smakstilsetninger, krydderier, salt, kjøkkensalt, 
sellerisalt, salt for å konservere næringsmidler, pepper, 
krydderpepper, sennep, anis, safran, 
smakstilsetningsmidler, erstatningsstoffer for vanilje, 
vanillin, mandelmasse, essenser for næringsmidler, 
stivelse for mat, iskrem, spiseis, issorbeter, is forfriskning, 
naturlig eller kunstig is, glukose for mat, sirup, honning, 
ris, sago, semule, tapioka for mat, gurkemeie for mat, 
pisket krem, preparater for å gjøre vispet krem stiv, gjær, 
paier, kjøttpaier, posteier, melholdig mat, melholdig 
matpasta, havregryn som mat for mennesker, puddinger, 
smørbrød, sauser, ketchup, ikke-medisinske infusjoner, 
eddik, øleddik, salatdressinger, majones. 
32 Mineralvann; øl; mineralvann og kullsyreholdig 
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; sukkerholdige ekstrakter og andre preparater 
for å lage drikker; shandy (blanding av øl og en ikke-
alkoholholdig drikk ofte i form av limonade), 
avalkoholiserte drikker, ikke-alkoholholdig øl og vin. 
35 Rådgivning ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; faglig konsultasjoner om forretninger og 
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forretningsinformasjoner; innsamling og innhenting av 
informasjon og databaser vedrørende handel, 
forretninger, priser og statistisk informasjon; forberedelse 
og innsamling av rapporter; annonseringstjenester, 
administrasjon av forretninger, markedsføring og 
planlegging av markedsføring; rådgivning og 
konsultasjoner vedrørende markedsføring, vurderinger av 
markedsføring; planlegging og utvikling av forretninger, 
lagerkontrolltjenester; oppstart, organisering, 
administrering, drift og overoppsyn med kundeloyalitet, 
salg, intensiver og salgsfremmende aktivitetsplaner og 
rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester 
vedrørende slike tjenester; rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse, herunder assistanse og rådgivning 
vedrørende etablering og drift av dagligvarebutikker; 
kontorfunksjoner; oppstilling, for andre, av et utvalg av 
varer i forbindelse med salg av klær, fottøy, hodeplagg, 
leker og spill, gymnastikk- og sportsartikler og -utstyr; 
rådgivning i forretningssammenheng; oppstilling for andre 
av et utvalg av varer i forbindelse med salg av klær, 
fottøy, hodeplagg, leker og spill, gymnastikk- og 
sportsartikler og -utstyr slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i 
et varehus, forretninger for engrossalg, supermarkeder, 
handlesteder for lavprisvarer, detaljforretninger og/eller 
konsesjon, via en fjernsynskanal for shopping eller fra en 
postordrekatalog eller via telekommunikasjon eller en 
internettwebside som er spesialisert på markedsføring av 
alminnelige varer; fremskaffelse av plass på websteder 
for å annonsere varer med salg av klær, fottøy, 
hodeplagg, leker og spill, gymnastikk- og sportsartikler og 
-utstyr; faglige konsultasjoner om forretninger; oppstilling 
for andre av et utvalg varer i forbindelse med salg av 
klær, fottøy, hodeplagg, leker og spill, gymnastikk- og 
sportsartikler og utstyr; rådgivning i 
forretningssammenheng, salgsfremmende tjenester og 
informasjonstjenester i den forbindelse; 
postreklameannonsering; distribusjon av vareprøver og 
salgsfremmende gjenstander; markedsføringstjenester; 
rådgivning og informasjonstjenester vedrørende 
forretninger fremskaffet on-line fra en computerdatabase 
eller internett; detaljhandeltjenester. 
41 Aktiviteter vedrørende opplæring, 
underholdning, sport og kultur; fremskaffelse av 
sportsfasiliteter, fremskaffelse av fasiliteter for rekreasjon, 
helseklubbtjenester, arrangering og gjennomføring av 
konferanse og kongresser, presentasjon av levende 
forestillinger, arrangering og gjennomføring av seminarer 
og symposium, utleie av sportsutstyr, organisering av 
sportskonkurranser, produksjon av videoer, utleie av 
videoer; arrangering av sportsarrangementer; 
arrangering av sportskonkurranser; 
undervisningstjenester vedrørende sport; leie og utleie av 
sportsutstyr; informasjonstjenester vedrørende sport; 
instruksjonskurs vedrørende sportslige aktiviteter; 
instruksjon i sportslige aktiviteter; organisering av 
sportskonkurranser; organisering av sportslige 
konkurranse; fremskaffelse av sportslige fasiliteter; 
sporttrenervirksomhet; tidsberegning ved sportslige 
konkurranser. 
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 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232112 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200503173 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFETYLOCK 

(730) Innehaver: 
 Maskin & Sikkerhet AS , Brynsbakken, 2640 VINSTRA, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og tilhørende utstyr/tilleggsutstyr i 
form av et system for sikker og gjenkjennelig betjening av 
hydrauliske redskapsfester. 
Digital, programmert tidsstyrt styringsenhet for 
manøvrering av hydrauliske ventiler på låsefunksjon for 
hydrauliske redskapsfester. 
12 Nyttekjøretøy, skip, kjøretøy og tilhørende 
utstyr/tilleggsutstyr i form av et system for sikker og 
gjenkjennelig betjening av hydrauliske redskapsfester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.02 - 18/06

 

40 
 

(111) Reg.nr.: 232113 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506759 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARKEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARKEL 

(730) Innehaver: 
 El Ninjo AS , Postboks 111, 2027 KJELLER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 

0303 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
Salg av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt 
for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), 
rugemaskiner. Salg av håndverktøy og redskaper 
(manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- 
og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Salg 
av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, 
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. Håndverkertjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling og relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. Entrepenørtjenester.

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232114 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200503172 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAfETYMARK 

(730) Innehaver: 
 Maskin & Sikkerhet AS , Brynsbakken, 2640 VINSTRA, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og tilhørende utstyr/tilleggsutstyr i 
form av et system for standardisert merking av 
hydrauliske koblingspunkter, oljeuttak, hydrauliske 
hurtigkoblinger og elektriske kontakter. 
9 Elektriske kontakter ved angivelse av 
voltstyrke. 
12 Nyttekjøretøy, skip, kjøretøy og tilhørende 
utstyr/tilleggsutstyr i form av et system for standardisert 
merking av hydrauliske koblingspunkter, oljeuttak, 
hydrauliske hurtigkoblinger og elektriske kontakter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232115 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506763 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 helt Chef på smak 

(730) Innehaver: 
 Stabburet AS , Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, spiseis; honninh, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddig, sauser, krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232116 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506760 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARKEL 

(730) Innehaver: 
 El Ninjo AS , Postboks 111, 2027 KJELLER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 

0303 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
Salg av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt 
for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), 
rugemaskiner. Salg av håndverktøy og redskaper 
(manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- 
og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Salg 
av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, 
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. Håndverkertjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling og relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. Entrepenørtjenester.

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232117 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508508 
(220) Inndato: 2005.09.01 
(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: 
 Telio AS , Postboks 1203 Vika, 0110 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater til opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske 
og optiske databærere, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, telekommunikasjonsapparater og -
instrumenter. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, dataassistert 
overføring av lyd, meldinger, data eller bilder; informasjon 
om telekommunikasjon; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; telekommunikasjonstjenester i 
den henseende å skaffe prisinformasjon og annen 
informasjon om varer og tjenester gjennom et 
verdensomspennende datanettverk. 
42 Programmering for datamaskiner, 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, 
datamaskinutstyr og bruk av telekommunikasjon; utleie 
av tilgangstid til databaser, design av datamaskiner og 
software, analysering av datasystemer, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer og software, 
gjenoppretting av data, utleie av tilgangstid til en 
database og til en datamaskin for manipulering av data; 
faglige konsultasjoner vedrørende telekommunikasjon; 
tekniske prosjektstudier. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232118 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506764 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Chef 

(730) Innehaver: 
 Stabburet AS , Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, spiseis; honninh, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddig, sauser, krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232119 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200503174 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFETYBLAST 

(730) Innehaver: 
 Maskin & Sikkerhet AS , Brynsbakken, 2640 VINSTRA, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner for styring av sprengstoffmengder, -
type og -plassering i borehull. 
37 Gruveutvinning, byggevirksomhet og 
steinbruddstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232120 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200402891 
(220) Inndato: 2004.03.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAGA GULL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAGA GULL 

(730) Innehaver: 
 Saga Solreiser AS , Postboks 475 Sentrum, 0105 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Markedsføringstjenester, nemlig vurdering og 

rangering av hoteller ut fra nærmere bestemte kriterier, 
herunder beliggenhet, fasiliteter og tjenestetilbud, og 
formidling av denne vurderingen/rangeringen til 
hotellenes potensielle kunder (hotellrating). 
39 Turoperatørtjenester. 
43 Hotellreservering. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232121 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506765 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDPIPEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDPIPEN 

(730) Innehaver: 
 Näldens Värmeindustri AB , Näldenvegen 40, 83044 

NÄLDEN, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Skorsteiner, røkrør og skorsteinshetter av 

metall for ildsteder. 
11 Ildsted 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232122 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505878 
(220) Inndato: 2005.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SULONEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SULONEX 

(730) Innehaver: 
 Keryx Biopharmaceuticals Inc , 750 Lexington Avenue, 

NY10022 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til behandling av 
diabetisk nefropati. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232123 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508954 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TTONORD TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE IN 

NORTHERN NORWAY 
(730) Innehaver: 

 TTO Nord AS , Forskningsparken i Tromsø, 9294 
TROMSØ, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 

bedrifter; kontortjenester. 
36 Finansiell virksomhet 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; juridiske tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232124 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506331 
(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:  
 escenic 

(730) Innehaver: 
 Escenic AS , Sommerrogt 13-15 Solli, 0255 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Teknologiske tjenester og forskning og utvikling 

relatert dertil; utvikling av dataprogrammer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232125 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505957 
(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 Studentsamskipnaden i Oslo 

(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 slik 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  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232126 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508096 
(220) Inndato: 2005.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENGLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENGLE 

(730) Innehaver: 
 AS Forma , Postboks 4644, Solfienberg, 0506 OSLO, NO

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

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
posteier, patéer; konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, oster; kaviar; spiselige oljer og fett; 
margarin; smør. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,sennep; 
eddik, sauser, krydderier, is; kjøttkraft; søtsaker; 
majoneser; midler; pasta; posteier; pateer; puddinger; 
salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi. 
32 Fruktjuicer og fruktdrikker; saft; mineralvann; 
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232127 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505847 
(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:  
 Revatio 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

16 Trykksaker. 
44 Medisinske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232128 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506288 
(220) Inndato: 2005.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Norsk Butikkdrift 

(730) Innehaver: 
 Norsk Butikkdrift AS , Karen Bachsvei 9, 1540 VESTBY, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved forretningsledelse; organisering og 

drift av butikker; organisering av franchise drift; 
markedsføring av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232129 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508097 
(220) Inndato: 2005.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACUVUE AEH Eye Health Advisor 

(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:  
 9 Kontaktlinser; innregistrerte dataprogrammer 

relatert til pleie og korrigering av øyet. 
16 Trykksaker i form av småskrifter, brosjyrer og 
bøker om emnet pleie og korrigering av øyet. 
41 Utdannelsesvirksomhet relatert til pleie og 
korrigering av øyet. 
42 Nettsted for tilveiebringelse av informasjon og 
kurs/seminarer designert for suksess i 
okulærpleiepraksis. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232130 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200507142 
(220) Inndato: 2005.07.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OUTRUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OUTRUN 

(730) Innehaver: 
 KK Sega dba Sega Corp , 2-12, Handea 1-chome, 

Ohuta-ku, 144-0043 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for videospill; kassetter og disker for 

computer spill; programmer for videocomputerspill; 
kassetter og disker for hjemmevideocomputer spill; 
spillkassetter og -disker samt kretskort inneholdende 
spillprogrammer for bruk med håndholdte spillemaskiner 
eller videospillmaskiner med innebygd skjerm; 
spillprogrammer for bruk med mobiltelefoner; 
computerspillapparater for bruk i underholdningshaller. 
28 Videospillmaskiner andre enn for bruk med 
fjernsynsmottakere; mynt-, kopt eller sjetongstyrte 
elektroniske videospill og underholdningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232131 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200507145 
(220) Inndato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OUTRUN COAST 2 COAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OUTRUN COAST 2 COAST 

(730) Innehaver: 
 KK Sega d/b/a Sega Corp , 2-12, Handea 1-chome, 

Ohuta-ku, 144-0043 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for videospill; kassetter og disker for 

computerspill; programmer for viderocomputerspill; 
kassetter og disker for hjemmevideocomputerspill; 
spillkassetter og -disker samt kretskort inneholdende 
spillprogrammer for bruk med håndholdte spillemaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232132 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200502412 
(220) Inndato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IP24 

(730) Innehaver: 
 IP24 Norge AS , Postboks 124, 7702 STEINKJER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 

1829 Vika, 0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak,overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder;databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
bilde-telefoner;computer periferiutstyr; datamaskiner; 
data- programer;programvare;telefonapparater;trådløse 
telefoner. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet;IP-
Telefoni;telefoni over internett;informasjon om 
telekommunikasjon;mobiltelefon 
tjenester; telekonferansetjenester,tilbydelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt computer 
nettverk,telefonsentraltjenester. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil;Design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer;programmering for 
datamaskiner,utarbeidelse av dataprogrammer,design av 
computersystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232133 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506772 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERCOBOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERCOBOND 

(730) Innehaver: 
 Hercules Inc , Hercules Plaza, 1313 North Market Street, 

DE19894-0001 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemikalier til bruk i fremstilling av papir. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232134 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505220 
(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:  
 FINANS HUSET 

(730) Innehaver: 
 Finanshuset AS , Haakon VIIs gate 1, 0161 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Vogt & Wiig , Christian Frederiks Plass 6, 

Oslo Atrium, Postboks 21, 0051 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansrådgivning. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232135 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200507153 
(220) Inndato: 2005.07.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.07 CH 50966/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERBAL ESSENCES CITRUS LIFT
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERBAL ESSENCES CITRUS LIFT 

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårlotion, tannpasta, preparater for rensing, behandling 
og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, produkter tiI 
hårfrisering, toning av hår, bleking av hår og fargestoffer 
for håret. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232136 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506218 
(220) Inndato: 2005.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUNSHINE LILY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUNSHINE LILY 

(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. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232137 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506004 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHOP 99 - 7 ROM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHOP 99 - 7 ROM 

(730) Innehaver: 
 Northman AS , Husebyveien 16, 1650 SELLEBAKK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 

støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer; konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; frukdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232138 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200507154 
(220) Inndato: 2005.07.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.07 CH 50967/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEAD & SHOULDERS NATURAL 
SHINE WITH EXTRACTS OF TEA 

TREE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEAD & SHOULDERS NATURAL SHINE WITH 

EXTRACTS OF TEA TREE 
(730) Innehaver: 

 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 
Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 

hårlotion, tannpasta, preparater for rensing, behandling 
og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, produkter tiI 
hårfrisering, toning av hår, bleking av hår og fargestoffer 
for håret. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232139 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200503118 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNI C 60 

(730) Innehaver: 
 UNI Pharma Holding AS , 8178 HALSA, NO 

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

farmasøytiske preparater og andre preparater for 
medisinsk bruk. 
29 Spiselige oljer og fett, fisk. 
40 Mekanisk eller kjemisk bearbeiding eller 
omforming av uorganiske eller organiske stoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232140 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506195 
(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:  
 Testim gel 

(730) Innehaver: 
 Auxilium Holdings Inc , 1105 N. Market Street, Suite 

1300, DE19801 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232141 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508099 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS , 2325 HAMAR, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater, fremvisningsskjermer [for film, 

foto], skjermer [fotografi], databehandlingsapparater og -
innretninger, lysskilt, magnethukommelse for 
datamaskiner, datamaskiner, innregistrerte programmer 
for datamaskiner, dataprogrammer [innregistrerte på 
databærere], kassaapparater, ytre enheter for 
computere, programvarer [innregistrerte EDB 
programmer], skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer, elektroniske oppslagstavler. 
20 Disker, skilt av tre eller av plast. 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater, 
spill, elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater, elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater, spilleautomater 
(maskiner) med myntinnkast. 
35 Reklameoppslag, spredning av 
reklameannonser, utsendelse av reklameannonser, 
utarbeidelse av reklametekster, utsendelse av 
reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver], oppdatering av reklamemateriale, 
publisering av reklametekster, radioreklame og -
annonsering, radioreklame, fjernsynsreklame, innsamling 
av informasjon for bruk i databaser, systematisering av 
informasjon for bruk i databaser, on-line annonsering på 
datanettverk. 
38 Radiosendinger, fjernsynssendinger, 
kabelfjernsynssendinger, mobiltelefontjenester, 
kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner, elektronisk 
postoverføring, informasjon om telekommunikasjon, 
satelittoverføring, elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]. 
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41 Underholdningsvirksomhet, organisering av 
konkurranser [vedrørende undervisning eller 
underholdning], organisering av konkurranser (utdanning 
eller underholdning), instruksjon [opplæring], 
undervisning, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
kasino [spille] virksomhet, pengespillvirksomhet, 
organisering av lotterier, spillehaller, spilltjenester tilbudt 
online, tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner [ikke nedlastbare]. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232142 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505982 
(220) Inndato: 2005.06.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OFFICERSAKVAVIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OFFICERSAKVAVIT 

(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:  
 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder 

sprit. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232143 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508148 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XINLAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XINLAY 

(730) Innehaver: 
 Abbott Laboratories , 100 Abbott Park Road, IL60064-

6050 ABBOTT PARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232144 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508149 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOPFIELD 

(730) Innehaver: 
 Topfield Co Ltd , 4th Fl Deoksan Bldg 260-4 Seohyun-

dong Bundqng-ku Scongnam, 463824 GYEONGGI-DO, 
KR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Satelittsystemer, sendere og mottakere; 
dekodere; elektriske og elektroniske kommunikasjons- og 
telekommunikasjonsapparater og instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og instrumenter; apparater 
og instrumenter for opptak, overføring eller gjengivelse 
av lyd og bilder; elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter for behandling, logging, lagring, overføring, 
gjenfinning eller mottak av data; computer hardware, 
computer periferiutstyr, magnetiske databærerere, 
opptaksdisketter; 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. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232145 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200408301 
(220) Inndato: 2004.08.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 hunter 

(730) Innehaver: 
 Wireless Holding APS , Bistrupvej 159, 3460 BIRKERÖD, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kommunikasjonsradioapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232146 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506781 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KREASOFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KREASOFT 

(730) Innehaver: 
 Kreasoft AS , Boks 229 Vika, 8601 MO I RANA, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester; utarbeidelse, 
vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; utleie av 
dataprogrammer herunder utleie av dataprogrammer via 
et globalt datanettverk (internett). 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232147 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508151 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DANCING STAGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DANCING STAGE 

(730) Innehaver: 
 Konami Corporation , 2-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku,  

TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Videospillprogramvare; videospillprogrammer; 

datamaskinspillprogrammer; programmer for elektroniske 
spill; programvare for elektroniske spill; 
magnetbåndkassetter og kassetter inneholdende 
spillprogrammer for bruk med håndholdte 
videospillmaskiner; spilldisketter og kretskort innholdende 
spillprogrammer for bruk med håndholdte 
videospillmaskiner; nedlastbar elektronisk 
spillprogramvare, nedlastbar datamaskinspillprogramvare 
og nedlastbar videospillprogramvare; videospillmaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232148 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506559 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Varp 

(730) Innehaver: 
 H Aschehoug & Co W Nygaard AS , Postboks 363 

Sentrum, 0102 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. Elektroniske bøker; 
elektroniske bokserier; elektroniske tidsskrifter; 
elektroniske guider; dataspill; ferdig innspilte tv og 
radioprogrammer; dataprogrammer; datamaskiner; 
telekommunikasjonsutstyr. 
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. Bøker; 
bokserier; tidsskrifter; guider. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Organisering og ledelse av sportslige og 
kulturelle aktiviteter, konferanser, kongresser, seminarer. 
Organisering av konkurranser; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer. Booking av seter for kulturelle 
arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av bøker; 
fotografering; fotografireportasjer; fritidsanlegg; 
innspillingsstudioer; kinodrift; klubbvirksomhet; 
museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; 
teateroppsetninger; sceneoppførelser; 
selskapsplanlegging; utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232149 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200505958 
(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 Studenthelsetjenesten 

(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 slik 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; utIån, utleie av kontorer; 
utstedelse av kredittkort; kredittkorttjenester; 
kjøpekortstjenester 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; snekkervirksomhet og 
rørleggervirksomhet; malervirksomhet; 
elektrikervirksomhet; rengjøringsvirksomhet; rengjøring 
av klær, bleievasking 
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 busker; 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 
44 Medisinske tjenester; poliklinikker; 
psykologtjenester; psykososiale tjenester; 
fysioterapitjeneste; helse- og sosialtjeneste; 
legebehandling; klinikker; sykepleiertjenester; 
tannlegebehandling; massasje; apotekvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232150 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508164 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Playboy Enterprises International Inc , 680 North Lake 

Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall); baderomsapplikasjoner og -tilbehør, herunder 
matter og figurer for sklisikring og figurer for anbringelse 
på baderom, baderomsmøbler, baderomsinstallasjoner 
og/eller baderomsfliser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232151 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508978 
(220) Inndato: 2005.09.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.27 US 78/638,843 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAVUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAVUS 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler Corp , 1000 Chrysler Drive, MI48326-

2766 AUBURN HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Elektroniske apparater; datamaskiner; software 
til datamaskiner; navigasjonsinstrumenter til 
motorkjøretøyer; globalt posisjonssystem; elektroniske 
kart. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232152 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200506773 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FULDA SUPREMO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FULDA SUPREMO 

(730) Innehaver: 
 Goodyear GmbH & Co KG , Künzeller Strasse 59-61, 

36043 FULDA, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Dekk. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232153 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508157 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BYGGELAND 

(730) Innehaver: 
 Byggeland AS , Amboltvn 3, 4310 HOMMERSÅK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
prefabrikerte hus og hytter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232154 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508162 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRIVA 

(730) Innehaver: 
 Avento AS , Postboks 8025 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
35 Publisering. 
42 Utvikling av dataprogammer og software. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232155 
(151) Reg.dato.: 2006.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.25 

(210) Søknadsnr.: 200508957 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGIC MOON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGIC MOON 

(730) Innehaver: 
 Green House of Scandinavia A/S , Rømersvej 33, 7430 

IKAST, DK 
(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. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232156 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200411702 
(220) Inndato: 2004.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DICTMASTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DICTMASTER 

(730) Innehaver: 
 Batronic AS , Hvamsvingen 9-11, 2013 SKJETTEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvare for opptak og gjengivelse av lyd. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232157 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200403616 
(220) Inndato: 2004.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITALIFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITALIFE 

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

Vevey,  , CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker, men ikke 

inneholdende proteinpulver og vitaminer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232158 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200504794 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 otium SANSEROM 

(730) Innehaver: 
 Line Vaarum Idéutvikling , Professor Mørchs vei 6, 7052 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utstillinger for kulturelle og - utdannelsesformål 
der hvert utstillingsrom gir en unik sanseopplevelse; 
rekreasjonsinformasjon - informasjon om pauser, sansing 
og refleksjon for balanse og økt livskvalitet. 
43 Utleie av møterom,  - rom for kreativitet og for 
fortrolighet. 
44 Senter for opplevelse og velvære, som ved 
bruk av lys, farger og andre effekter påvirker brukerens 
sanser 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232159 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506024 
(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:  
 Alltid på farten! 

(730) Innehaver: 
 Sunnfjord Drift AS , Boks 1003, 6901 FLORØ, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; gaterengjøring og rengjøring av 
bygninger (inn- og utvendig); vedlikehold av bygninger; 
vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, 
gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet. 
44 Landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232160 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200501892 
(220) Inndato: 2005.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ForU 

(730) Innehaver: 
 Kwang Yang Motor Co Ltd , No. 35, Wan Hsing Street, 

San Min District,  KAOHSIUNG CITY, TW 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Akkumulatorbatterier, elektriske batterier, 

elektriske celler, apparater for elektriske eller elektroniske 
signaler, elektriske og elektroniske signalanordninger; 
batteriladere; elektroniske låser, avstandsmåleapparater 
(odometere), fartsmålere. 
10 Massasjestoler, elektroniske massasjestoler, 
albuekrykker for syke, krykker for syke, herunder 
armhulekrykker for syke; gåstoler for syke, rullatorer for 
syke. 
12 Scootere, elektriske scootere, scootere for 
bevegelseshemmede, elektriske scootere for 
bevegelseshemmede, scootere for handikapformål, 
elektriske scootere for handikapformål, scootere for 
medisinske formål, elektriske scootere for medisinske 
formål, scootere for pensjonistformål, elektriske scootere 
for pensjonistformål, rullestoler, elektriske rullestoler. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232161 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508961 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MTV NASTY PETS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MTV NASTY PETS 

(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:  
 9 Nedlastbar trådløs spillprogramvare; nedlastbar 

trådløs underholdningsprogramvare; nedlastbare bilder; 
computer programvare for bruk til design, utvikling og 
utføring av trådløse spill- og underholdningsprogramvare 
og -applikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232162 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508158 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NANNY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NANNY 

(730) Innehaver: 
 Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232163 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200502954 
(220) Inndato: 2005.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 k koffe liane birke bane 

(730) Innehaver: 
 Britt Vadholm, Maridalsveien 33 M, 0175 OSLO, NO 

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

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

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; ryggsekker; ransler; bagger; lommebøker; 
nøkkelpunger; vesker; lærbelter; paraplyer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder pannebånd. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232164 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506783 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KONG QUART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KONG QUART 

(730) Innehaver: 
 Herli Land AS , Kirkegaten 22, 4612 KRISTIANSAND S, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232165 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200501690 
(220) Inndato: 2005.02.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAROS 

(730) Innehaver: 
 Isola AS , 3945 PORSGRUNN, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Tetningsmateriale og beskyttelsesmateriale 

mot fukt i bygg. 
19 Takmateriale (ikke av metall), asfalt takshingel; 
takbelegg; takpapp; tjærepapp; papp for bygging, 
herunder veggpapp. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.02 - 18/06

 

57 
 

(111) Reg.nr.: 232166 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508965 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOMSTEIN 

(730) Innehaver: 
 Domstein ASA , 6706 MÅLØY, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og 
bearbeidede), samt spiselige oljer og fett. 
31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk. 
40 Fiskeforedling. 
44 Fiskeoppdrett. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232167 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506782 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 cerum refining knowlegde 

(730) Innehaver: 
 Kreasoft AS , Boks 229 Vika, 8601 MO I RANA, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester; utarbeidelse, 
vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; utleie av 
dataprogrammer herunder utleie av dataprogrammer via 
et globalt datanettverk (internett). 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232168 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508966 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOMSTEIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOMSTEIN 

(730) Innehaver: 
 Domstein ASA , 6706 MÅLØY, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og 
bearbeidede), samt spiselige oljer og fett. 
31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk. 
40 Fiskeforedling. 
44 Fiskeoppdrett. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232169 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200502955 
(220) Inndato: 2005.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 k 

(730) Innehaver: 
 Britt Vadholm, Maridalsveien 33 M, 0175 OSLO, NO 

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

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

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; ryggsekker; ransler; bagger; lommebøker; 
nøkkelpunger; vesker; lærbelter; paraplyer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder pannebånd. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232170 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507165 
(220) Inndato: 2005.08.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE FUTURE'S BRIGHT THE 
FUTURE'S ORANGE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE FUTURE'S BRIGHT THE FUTURE'S ORANGE 

(730) Innehaver: 
 Orange Personal Communications Services Ltd , St 

James Court, Great Park Road, Bradley Stoke, BS324QJ 
AVON, BRISTOL, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske og elektroniske 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater og 
instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, alle for behandling, loggføring, lagring, 
overføring, gjenfinning eller mottak av data; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, forsterkning og 
gjengivelse av lyd og bilder, informasjon eller kodet data; 
fotografiske apparater, instrumenter og utstyr; apparater, 
instrumenter og utstyr for behandling av bilder; 
televisjonsapparater og -instrumenter; 
telekommunikasjons-, radio- og 
fjernsynskringkastingssendere og -mottakere; apparater 
for tilgang til kringkasting eller overførte programmer; 
hologrammer; computere; periferisk utstyr for computere; 
programmerte databærende elektroniske kretser; 
computerprogrammer; computer software; disker, bånd 
og tråder, alle som magnetiske databærere; blanke eller 
forhåndinnregistrerte magnetiske kort; smartkort; kort 
inneholdende mikroprosessorer; integrerte kretskort; 
elektroniske identifikasjonskort; telefonkort; 
telefonkredittkort; kredittkort; betalingskort; kort for 
elektroniske spill laget for bruk sammen med telefoner; 
CD ROMS; magnetiske, digitale og optiske databærere; 
magnetiske, digitale og optiske dataopptaks- og 
lagringsmedia (blanke eller forhåndsinnregistrerte); 
computer software fremskaffet via Internet; elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet online fra 
computerdatabaser eller fra Internet; computersoftware 
og telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for 
å skaffe tilknytning til databaser, lokale områdenettverk 
og Internet; computer software for å muliggjøre 
telekonferanser, videokonferanser og videofontjenester; 
computer software for å muliggjøre søk og gjenfinning av 
data; computer software for tilgang til databaser, 
telekommunikasjonstjenester, computernettverk og 
elektroniske oppslagstavler; computerspillsoftware; digital 
musikk (nedlastbar) fremskaffet fra en computer 
database eller Internet; digital musikk (nedlastbar) 
fremskaffet fra MP3 Internet websider; innretninger for 
spilling av musikk mottatt via Internet,MP3 spillere; 
sendere og -mottakere for satellittoverføring; 
telekommunikasjons- og kringkastingssatellitter; 
radiotelefonsfyr/bøyer og telefonmaster; elektriske 
ledninger og kabler; optiske kabler; motstandstråder; 
elektroder; telekommunikasjonssystemer og 
installasjoner; terminaler for telefonnettverk; 
telefonsentraler; telekommunikasjonssignalinnmatnings, -
lagrings, -konverterings og bearbeidingsapparater; 
telefonutstyr; utstyr for faste, transportable, høyttalende 
eller taleaktiverte telefoner; multimediaterminaler; 
interaktive terminaler for utstilling og bestilling av varer og 
tjenester; personsøkertjenester, 
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radiopersonsøkertjenester og radiotelefonapparater og 
instrumenter; telefoner, mobiltelefoner og telefonrør og 
mikrofoner; telefaksmaskiner; tilbehør for telefoner og for 
telefonrør og mikrofoner; adaptere til bruk sammen med 
telefoner; batteriladere for telefoner, deler som 
inkorporerer en høyttaler som gjør det mulig å benytte 
telefonsettet hands free for feste til bord og i bil; holdere 
for telefonhåndsett i bil; vesker og etuier spesielt tilpasset 
for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr 
og tilbehør; datoriserte personlige almanakker; antenner; 
batterier; mikroprosessorer; tastaturer; modemer; 
kalkulatorer; skjermer; elektroniske globale 
posisjoneringssystemer; elektroniske navigerings-, 
sporings- og posisjoneringsapparater og -instrumenter; 
overvåknings- (andre enn in vivo) apparater og -
instrumenter; radioapparater og -instrumenter; elektriske 
apparater og instrumenter til styring, testing (andre enn til 
in vivo testing), signalering, kontroll, overvåkning og til 
opplæring; optiske og elektrooptiske apparater og 
instrumenter; videofilmer; audiovisuelle apparater og 
utstyr; elektronisk spillutstyr og -apparatur; elektriske og 
elektronisk tilbehør og periferiutstyr designet og spesielt 
tilpasset for bruk sammen med computere, audiovisuelle 
apparater og elektronisk spillutstyr og apparatur; deler og 
tilbehør for alle forannevnte varer. 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
kommunikasjonstjenester; telefon-, mobiltelefon-, 
telefaks-, teleks-, innhenting av beskjeder og overførings-
radiopersonsøkings-, anropsoverførings- og -
omkjøringstjenester, svartelefonstjenester, 
opplysningstjenester og elektroniske posttjenester; 
overføring, levering og mottak av lyd , data, bilder, 
musikk og informasjon; elektroniske 
beskjedleveringstjenester; on-line informasjonstjenester 
relatert til telekommunikasjon; datautvekslingstjenester; 
overføring av data ved telekommunikasjon; 
satellittkommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; 
kringkasting og overføring av radio-eller 
fjernsynsprogrammer og av filmer, telehandels- og 
webhandelsprogrammer; videotekst-og teledatatjenester; 
kringkasting og levering av multimedia-stoff over 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
videomeldingsformidlingstjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
telekommunikasjon av informasjon (inkludert web sider), 
computerprogrammer og enhver annen form for data; 
fremskaffelse av brukstilgang til Internet; fremskaffelse av 
telekommunikasjonstilknytning og -lenker til Internet eller 
databaser; fremskaffelse av brukstilgang til Internet 
(tjenesteytere); fremskaffelse og drift av elektroniske 
konferanser, diskusjonsgrupper og av samtalerom; 
fremskaffelse av tilgang til digitale musikkwebsider på 
Internet; fremskaffelse av tilgang til P3 webområder på 
Internet; levering av digital musikk via 
telekommunikasjon; fremskaffelse av tilgang til 
telekommunikasjonsinfrastrukturer for andre operatører; 
drift og fremskaffelse av søkemotorer; 
telekommunikasjonstilgangstjenester; computerhjulpet 
overføring av meldinger og bilder; kommunikasjon vias 
computere; nyhetsbyråtjenester; overføring av nyheter og 
aktuell forretningsinformasjon; leie, lease og utleie av 
apparater, instrumenter, installasjoner eller komponenter 
til bruk ved fremskaffelse forannevnte tjenester; 
rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester relatert 
til alle de foran nevnte tjenester. 
41 Utdannelses- og opplæringstjenester: 
underholdningstjenester; sports- og kulturelle aktiviteter; 
informasjon relatert til utdannelse, underholdning, sports- 
og kulturelle begivenheter fremskaffet on-line fra en 
computer database eller via Internet; video- og 
audioutleietjenester; radio- og 
televisjonsunderholdningstjenester; produksjon av filmer, 
radio- og televisjonsprogrammer og av telehandels- og 
webhandelsprogrammer; organisering av spill og 
konkurranser; fremskaffelse av elektroniske publikasjoner 
on-line; publikasjoner av elektroniske bøker og tidskrifter 
on-line; publikasjon av tekster i elektronisk format eller i 
annet format; publiserings- og produksjonstjenester 

vedrørende lyd og/eller visuelle media; 
utstillingstjenester; fremskaffelse av on-line tilgang til 
utstillinger og utstillingstjenester; 
nyhetsprogrammeringstjenester for overføring over 
Internet; arrangement og utførelse av konferanser, 
seminarer, symposium, veiledning, læreprogrammer og 
arbeidsgrupper (workshops); interaktive og 
distanselæringskurs og møter fremskaffet on-line via en 
telekommunikasjonslenke eller computer nettverk eller 
fremskaffet på annet vis; oversettelsestjenester; 
kunstgalleritjenester fremskaffet on-line via en 
telekommunikasjonslenke; spilltjenester; klubbtjenester; 
billettreserverings og bestillingstjenester for 
underholdning, sport og kulturelle begivenheter; 
elektroniske bibliotektjenester vedrørende fremskaffelse 
av elektronisk informasjon (inkludert arkivinformasjon) i 
form av elektroniske tekster, audio og/eller 
videoinformasjon og data, spill og underholdning, 
tilrettelegging og drift av elektroniske konferanser, 
diskusjonsgrupper og samtalerom; fremskaffelse av 
digital musikk (ikke nedlastbar) fra Internet; fremskaffelse 
av digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3 Internet 
webområder; fremskaffelse av informasjon og råd relatert 
til foran nevnte tjenester. 
42 Computertjenester; vedlikehold, oppdatering og 
design av computerhardware, computer firmware, 
computer software og computer programmer; 
computerprogrammeringstjenester; klargjøring og 
fremskaffelse av informasjon relatert til computere og 
computer nettverksfasiliteter; teknisk rådgivning og 
konsultasjonstjenester på området informasjonsteknologi 
og telekommunikasjon; design og utvikling av 
computersystemer og utstyr; computerledelsestjenester; 
driftsstøttetjenester for computernettverk, 
telekommunikasjonsnettverk og dataoverføringsnettverk; 
computertjenester on-line; programmeringstjenester on-
line; fremskaffelse av tilgang til et elektronisk on-line 
nettverk for informasjonsgjenfinning; computerutleie; 
design, tegning og bestillingsskriving, alle for innsamling 
av websider på Internet; tjenester vedrørende virtuell og 
interaktiv bildeskaping; kreering, drift og vedlikehold av 
databaser, intranett og webområder; 
webområdevertstjenester for andre; installasjon og 
vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til 
en computer database, utleie av tilgangstid til computer 
bulletiner og meldingstavler og til computer nettverk; 
internettjenestetilbydertjenester (ISP); innsamling, 
kreering og vedlikehold av et register av domenenavn; 
kreering, drift og vedlikehold av webområder, websider 
og portaler for loggføring av tekst, bilder og musikk 
fremskaffet enten via computere eller mobiltelefoner; 
fremskaffelse av informasjon og rådgivningstjenester on-
line fra en computer database eller via Internet; 
værmeldingstjenester; interiørdesigntjenester; 
informasjons og rådgivningstjenester relatert til alle foran 
nevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.02 - 18/06

 

60 
 

(111) Reg.nr.: 232171 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508963 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232172 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508968 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Dove 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; 
melk og melkedrikker; produkter til forbruk bestående av, 
eller produsert av de ovennevnte varer. 
30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, 
drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og 
næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker bakverk og 
konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; spiseis, iskrem; 
honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier; 
produkter til forbruk bestående av, eller produsert av de 
ovennevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232173 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507602 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GG GasyGas 

(730) Innehaver: 
 Ghassen Ben Moncef Ben Slimane , Aas-Wangsvei 1A, 

1613 FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232174 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508985 
(220) Inndato: 2005.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Ameron International Corp , 245 South Los Robles 

Avenue, CA PASADENA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Beskyttede belegningsmidler i form av maling. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232175 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506231 
(220) Inndato: 2005.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICROPLANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICROPLANE 

(730) Innehaver: 
 Nils Dag Ødegaard, Kleivveien 12 D, 1356 BEKKESTUA, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Fotpleiebestikk; manikyrbestikk; barberblad; 
sagblad (deler av verktøy); filer; sliperedskaper for 
knivblad; knivblad (redskap); knivblad (våpen); 
flekkekniver; grønnsakskniver; håndverkskniver; kniver; 
knivsmedvarer; krumkniver; listehøvljern; listehøvler; 
ostehøvler; osteskjærere; palettkniver; rivjern (redskap); 
blad for skjærekniver; trancherkniver (redskap). 
21 Skjærebrett for kjøkken; deigkuttere 
(kjøkkenredskap); former (kjøkkenredskap); 
håndmiksere; husholdningsredskaper, ikke av edelmetall; 
kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall; rivjern 
(kjøkkenredskap); serviser, ikke av edelmetall; sikt 
(husholdningsredskap); sil (kjøkkenredskap); te-siler, ikke 
av edelmetall. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232176 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508165 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZULTYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZULTYS 

(730) Innehaver: 
 Zultys Technologies , 771 Vaqueros Avenuez, 

CA94085532 SUNNYVALE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telekommunikasjonssystemer og 

datakommunikasjonssystemer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 232177 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200412561 
(220) Inndato: 2004.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLAVIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLAVIA 

(730) Innehaver: 
 Mars UK Ltd , 3D Dundee Road, Slough, SL14LG 

BERKSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salgstjenester relatert til salg mat og drikke; 

utleie og leasing av salgsautomater og drikkedispensere; 
tjenester relatert til franchiser; forretningskonsultasjons- 
og forretningsinformasjonstjenester; annonse- og 
reklametjenester; forretningsrådgivningstjenester; 
markedsføringstjenester; detaljhandelstjenester relatert til 
salg av mat og drikke; tjenester vedrørende salg av mat 
og drikke; tjenester vedrørende salg av mat og drikke 
gjennom salgsautomater; franchising, 
forretningskonsultasjoner og -informasjon, annonse- og 
reklamevirksomhet, forretningsrådgivning og 
markedsføringstjenester relatert til mat, drikke og 
salgsautomater. 
37 Installasjons- og reparasjonstjenester; 
vedlikeholdstjenester; tjenester for installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av salgsautomater. 
43 Kafé-, kafeteria-, snackbar-, kantine-, 
restaurant-, kaffe-og tebutikk-tjenester; kafé-, kafeteria-, 
snackbar-, kantine-, restaurant-, kaffe- og 
tebutikktjenester, alle relatert til tilveiebringelse og 
forsyning av mat og drikke gjennom salgsautomater; 
catering. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232178 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507604 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GJØLBERG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GJØLBERG 

(730) Innehaver: 
 Torgeir Gjølberg, Snorresgt. 3, 3126 TØNSBERG, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Byggematerialer; prefabrikerte hus, hytter og 
bygninger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.02 - 18/06

 

63 
 

(111) Reg.nr.: 232179 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200504700 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.16 NZ 721494 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOORMASTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOORMASTER 

(730) Innehaver: 
 Mooring Systems Ltd , Unit 9, Amuri Park, 404 

Barbadoes Street,  CHRISTCHURCH, NZ 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Fortøynings- og ankringsmaskiner i denne 

klassen; inkludert mekaniske og hydrauliske apparater til 
bruk ved fortøying av skip. 
9 Elektronisk utstyr, apparater, systemer, 
anordninger, programvare og programvareprodukter i 
denne klassen relatert til navigasjon, fortøyning, ankring 
og transportering; kommunikasjons innretninger; deler, 
komponenter, utstyr og tilbehør til forannevnte varer. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
konstruksjoner og apparater for bruk ved fortøyning. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232180 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507606 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANDURO HOBBY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANDURO HOBBY 

(730) Innehaver: 
 Panduro Hobby A/S , Nordkilen 4 A, 1621 GRESSVIK, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; 
trykktyper, klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232181 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200403605 
(220) Inndato: 2004.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISION COLOR EFFECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISION COLOR EFFECT 

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

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; parfymevarer; preparater til kropps- og 

skjønnhetspleie, særlig preparater til pleie, renhold, 
toning, farging, bleking, legging og permanentering av 
håret. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232182 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200410136 
(220) Inndato: 2004.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIGI re`pant 

(730) Innehaver: 
 Teraoka Seiko CO LTDtd (Kabushiki Kaisha Teraoka 

Seiko) , 13-12, Kugahara 5-chome, Ohta-Ku,  TOKYO, 
JP 
Repant AS , Graterudveien 2, 3036 DRAMMEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner til mottak, materialidentifisering, 
sortering, komprimering eller oppskjæring av tomme 
plastdrikkeflasker og bokser samt utstedelse av refusjon 
eller bonuser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232183 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507607 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

horisonta 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 horisonta 

(730) Innehaver: 
 Haugen Norge AS , Boks 14, 6793 INNVIK, NO 

(740) Fullmektig: 
 I&M Kommunikasjon AS , Apotekergata 9 A, 6004 

ÅLESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232184 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508176 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 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:  
 5 Farmasøytiske preparater for behandling av for 

tidlig sædavgang, erektil dysfunksjon, seksuell 
dysfunksjon, urologiske, urogenitale og urinveis 
forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232185 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507340 
(220) Inndato: 2005.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRAWBERRY SENSATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRAWBERRY SENSATION 

(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:  
 3 Kosmetikk, toilettpretarater og -produkter for 

pleie og rensing av hud og hår. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232186 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506787 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEMPO AQUA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEMPO AQUA 

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

LAKES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske innretninger i form av katetere. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232187 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507608 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESERNA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESERNA 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham Plc , 980 Great West Road, 

TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 

  
 
(111) Reg.nr.: 232188 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507609 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUTER DAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUTER DAM 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Främjande av Kvinnligt Ledarskap - Ruter Dam 

, Box 5216, 10245 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Thommessen Krefting Greve Lund AS , Postboks 1484 
Vika, 0116 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 

bedriftsvirksomhet inkludert bistand, administrasjon og 
rådgivning vedrørende ansatte, bedriftsorganisasjoner og 
bedriftsledelse; annonse- og reklamevirksomhet. 
41 Undervisning og utdanning inkludert 
instruksjon, coaching og mentorskap samt 
ledelsesutvikling for kvinner; klubbaktiviteter; arrangering 
av konferanser inkludert seminarer og studiesirkler; 
utgivelse av bøker inkludert utdanningsinformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232189 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200411223 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIAT 

(730) Innehaver: 
 Mediateket AS , Ringsveien 3, 1368 STABEKK, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer til å konvertere og flytte filer i 
form av konverteringsverktøy for produksjonsmiljø, ikke 
omfattende dataprogrammer for regnskapsanalyse. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232190 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506789 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FARRIS BRIS 

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS , Postboks 7152, Majorstuen, 0307 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232191 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506790 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FARRIS BRIS 

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS , Postboks 7152, Majorstuen, 0307 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232192 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200306608 
(220) Inndato: 2003.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERTIFIED PRODUCT ASERCOM 

(730) Innehaver: 
 Asercom (Aisbl) , Avenue du Bourget 40, 1130 Brussels, 

BE 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Kjøle-regulerende apparater, nemlig: 

termostater, pressostater, og innsprøytningsventiler; 
kompressorer for luftkondisjonerene og kjølende 
installasjoner;  maskiner og verktøymaskiner; motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
16 Trykksaker, foldere, instruksjons- og 
bruksanvisnings håndbøker, merkelapper; 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 Arrangering og organisering av konferanser og 
symposier; tilveiebringelse av tjenester forbundet med 
øvelse og trening innenfor miljø-, energi-, oppvarming- og 
material teknologi; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 
42 Ekspert vurderinger, verdivurderinger, 
vurderinger av elementer i form av miljø og sikkerhet, 
testing, sertifisering og kvalitetskontroll, særlig 
vedrørende kompressorer for luftkondisjorreringsanlegg 
og -systemer og for kjøleinnstallasjoner; operasjon, drift, 
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sammenstilling, verifisering, organisering, katalogisering 
og oppsamling av databaser, spesielt i forbindelse med 
kompressorer for anlegg for luftkondisjonering og 
kjøleinstallasjoner; forskning innenfor feltet miljø-, energi-
, oppvarming- og materialteknologi; tjenester relatert til 
kvalitetssikring for industri; utarbeidelse av programmer, 
spesielt for ekspertvurderinger og verdivurderinger av 
kompressorer for anlegg for luftkondisjonering og 
kjøleinstallasjoner; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; idustriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232193 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200412854 
(220) Inndato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Business Objects 

(730) Innehaver: 
 Business Objects SA , 157-159 rue Anatole France, 

92309 LEVALLOIS-PERRET, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; computer software. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, 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; trykksaker og trykte 
publikasjoner, herunder datamaskinbruker-, opplærings- 
samt treningsmanualer og -anvisninger. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232194 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506791 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FARRIS BRIS 

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS , Postboks 7152, Majorstuen, 0307 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

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

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232195 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200507561 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet 2005.07.19 US 76/643102 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRILLIANZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRILLIANZ 

(730) Innehaver: 
 The Scott Fetzer Co , 28800 Clemens Road, OH44145-

1197 WESTLAKE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Støvsugere og tilbehør og deler til støvsugere. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232196 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200410798 
(220) Inndato: 2004.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEGRAVELSESBYRÅENES FORUM 

(730) Innehaver: 
 Begravelsesbyråenes Forum-Norge , Postboks 2900, 

Solli, 0230 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita, trykksaker, 
klisjeer. 
35 Annonse-og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
45 Begravelsesbyråer og begravelser. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 Bestemmelser fastsatt for bruken av merket. Kun 
Begravelsesbyråenes Forum - Norge og medlemmene av 
dette forum har rett til å benytte det registrerte 
fellesmerke som kjennetegn i sin virksomhet. 
Medlemmene må ikke tillate andre utenfor 
Begravelsesbyråenes Forum - Norge å bruke merket, og 
må påse at det ikke blir misbrukt av ikke-medlemmer. 
Medlemmer som ikke bruker merket i samsvar med 
Begravelsesbyråenes Forum - Norge's beslutninger og 
intensjoner, kan ekskluderes som medlemmer. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232197 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200508979 
(220) Inndato: 2005.09.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.09 IS 1512/2005 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERADE SNOW STORM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERADE SNOW STORM 

(730) Innehaver: 
 The Coca-Cola Co , One Coca-Cola Plaza, GA30313 

ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232198 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200506796 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INVERTEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INVERTEX 

(730) Innehaver: 
 IKM Gjerseth Elektro AS , Fabrikkveien 3, 4033 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; omformere. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232199 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200501379 
(220) Inndato: 2005.02.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HATBOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HATBOX 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Badekar, boble- og massasjebad, 
badinstallasjoner; dusjer og dusjinstallasjoner; dusj-og 
badkabinetter; dusjpanner; dusjhoder; dusjdører; 
vannavledere; dusjsprøytehoder; servanter; bidéter; 
toaletter; toalettskåler; toalettseter; berøringsfrie toaletter; 
berøringsfrie spyleapparater; vannklosetter; lys og 
lamper; taklys, taklamper; taklys og overlys for møbler; 
elektrisk belysning; lysarmaturer; avløp, kummer og 
vasker; søyler, sokler og pidestaller for servanter og 
vasker; kraner og blandebatterier; tappekraner; 
berøringsfrie tappekraner; termostatisk, infrarødt, radar- 
og elektronisk styrte tappekraner; elektriske håndtørrere; 
strainere for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; 
berøringsfrie håndtørkeapparater; propper for bruk med 
servant-, bad- og dusjsluk; vannrenner og -utkastere; 
vannstyringsventiler for vanncisterner; 
vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for vannkraner 
og blandebatterier; urinaler; vanncisterner; 
drikkefontener; saunaer; dusjdører; sanitærapparater og -
installasjoner; apparater og innretninger for vanntilførsel 
og sanitærutstyr og sanitærporselen. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Reg.nr.: 232200 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200413062 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRESH BOARDWEAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRESH BOARDWEAR 

(730) Innehaver: 
 Jørgen Gundersen, Alnafet gata 3, 0192 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Håndklær, sengetepper. 

25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Sportsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232201 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200502096 
(220) Inndato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BETWEEN HUMAN WILL AND 
NATURE'S FORCES 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BETWEEN HUMAN WILL AND NATURE'S FORCES 

(730) Innehaver: 
 Helly Hansen ASA , Postboks 218, 1501 MOSS, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Livbelter; redningsvester, flytejakker, flyteklær, 
overlevelsesdrakter og -dresser; drakter og dresser for 
beskyttelse mot ulykker, skader og brann; livrednings-
utstyr, -apparater, -instrumenter, -klær og -tilbehør; 
flytehjelpemidler og -klær; våt- og tørrdrakter og -dresser 
for dykking; svømmevester og -belter; sikkerhetsseler, -
liner og -snorer; livredningsvester til bruk for hunder; 
solbriller; briller; etuier, kjeder, snorer og innfatninger for 
briller og solbriller; vernebriller, beskyttelsesbriller og 
kikkerter; mobiltelefonetuier, -deksler og -holdere; deler, 
komponenter, utstyr, tilbehør, reservedeler og elementer 
til de forannevnte varer . 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, hansker; våt- 
og tørrdrakter og -dresser for vannsport, seiling, og 
undervannssvømming. 
35 Salg av livbelter, redningsvester, flytejakker, 
flyteklær, overlevelsesdrakter og -dresser, drakter og 
dresser for beskyttelse mot ulykker, skader og brann; 
Salg av livredningsutstyr, -apparater, -instrumenter, -klær 
og -tilbehør; salg av flytehjelpemidler og -klær, våt- og 
tørrdrakter og -dresser for vannsport, seiling, dykking og 
undervannssvømming, svømmevester og -belter, 
sikkerhetsseler, -liner og -snorer, livredningsvester til 
bruk for hunder, solbriller, briller, etuier, kjeder, snorer og 
innfatninger for briller og solbriller, vernebriller, 
beskyttelsesbriller og kikkerter, mobiltelefonetuier, - 
deksler og -holdere,deler, komponenter, utstyr, tilbehør, 
reservedeler og elementer til de forannevnte varer;salg 
av klær, fottøy, hodeplagg, belter, hansker. 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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(111) Reg.nr.: 232202 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200413040 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETCOM TRÅDLØS FAMILIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETCOM TRÅDLØS FAMILIE 

(730) Innehaver: 
 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

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

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

 9 Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse 
med mobile tjenester, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
35 Salg av telefonabonnementer; annonse- og 
reklamevirksomhet; markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier, kundeveiledning 
ved kjøp av telefonabonnementer; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; økonomiske beregninger; 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester
41 Underholdningsvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker, herunder alarm- og 
bevoktningstjenester 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 232203 
(151) Reg.dato.: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Søknadsnr.: 200413037 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Trådløst Hjem 

(730) Innehaver: 
 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

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

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

 9 Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse 
med mobile tjenester, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner 
35 Salg av telefonabonnementer; annonse- og 
reklamevirksomhet; markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier; kundeveiledning 
ved kjøp av telefonabonnementer; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; økonomiske beregninger; 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 
41 Underholdningsvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet. 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker, herunder alarm- og 
bevoktningstjenester 

(450) Kunngjøringsdato  18/06, 2006.05.02 
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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: 0733254 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.02.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200405028 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VICTOR 

(730) Innehaver: 
 Victor-Sport Vertriebs GmbH, Victor-Haus, Robert Bosch 

Strasse 17, 25335, ELMSHORN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
18 Sport bags. 
27 Vinyl floor covering, mobile and fixed (glued) 
for badminton courts. 
28 Shuttlecocks, badminton rackets, racket head 
covers, badminton strings, towel grips for rackets. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0758590 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.03.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200504235 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DVB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DVB 

(730) Innehaver: 
 DVB Project, Ancienne Route 17A, 1218, LE GRAND 

SACONNEX, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific and electrical apparatus and 
instruments, apparatus for recording, transmitting and 
reproducing sound or images; magnetic recording media, 
sound recording disks; light current engineering 
apparatus and instruments, namely for 
telecommunication, high-frequency and regulating 
applications, data processing apparatus (computers). 
38 Telecommunications, particularly broadcasting 
of radio and television programmes, radio broadcasts, 
televised broadcasts, rental of apparatus for the 
transmission of information (messages, sound and 
images), radio broadcasting, mobile telecommunication, 
information on telecommunications, cable television, 
computer-assisted transmission of messages, images 
and sound. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0785645 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200503105 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVOTEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVOTEL 

(730) Innehaver: 
 Accor, 2, rue de la Mare Neuve, 91000, EVRY, FR 

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

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

 43 Hotel services, restaurant services; running of 
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms and bars 
(except for clubs); reservation services for hotel rooms for 
travellers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0814819 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200400092 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.18 DE 303 14 456.4/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXAC TEMP 

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

KRONBERG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical apparatus for taking temperature, 

clinical thermometers, in particular infrared 
thermometers, ear thermometers as well as parts of the 
aforementioned apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0816357 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200401053 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.11 CH 515754 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMARTIES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMARTIES 

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

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand-operated tools and implements; cutlery; 
edged weapons; razors. 
9 Scientitif, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing and computer 
equipment; fire extinguishers; all these products except 
retail security equipment, electronic article surveillance, 
RFID, inventory control, customer management and 
control, asset management equipment, as well as 
computing equipment, software and related services in 
connection with retail security equipment, electronic 
article surveillance, RFID, inventory control, customer 
management and control, asset management equipment.
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or plated therewith included in 
this class; jewellery, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 
20 Furniture, mirrors, frames; goods made of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum (included in this class), substitutes for all 
these materials or of plastics. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith); combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning equipment; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except building glass); 
glassware, porcelain and earthenware included in this 
class. 
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed 
and table covers. 
25 Clothing, shoes, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0816638 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200401112 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAVANNAH 

(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212, 

DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Woven, knit fabric and knitted garments, 

clothing for men, women and children, all said goods 
being of U.S.A. origin. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822208 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200404302 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.18 LI 12910 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRYSTALLIZED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRYSTALLIZED 

(730) Innehaver: 
 Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495, TRIESEN, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter, in particular magazines and 

catalogues. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0822225 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200404283 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.31 BX 742633 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Via Vai Spirit 

(730) Innehaver: 
 Ruud H M Pessers, Bevrijdingsweg 20, 5171PS, 

KAATSHEUVEL, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; bags; rucksacks; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822288 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200404263 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.23 BG 67467 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIXTH SENSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIXTH SENSE 

(730) Innehaver: 
 Ednolitchno Drujestvo S Ogranitchena Otgovornost 

Finanskonsult, 5, Knyaz Bogoridy str., fl. 2, 4000, 
PLOVDIV, BG 

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

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 
34 Tobacco; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0822377 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200404386 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.06 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.18 DE 303 30 193.7/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

CallTime 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CallTime 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching materials (except apparatus); office requisites 
(except furniture). 
35 Advertising and business. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822749 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200404681 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.17 GR 170339 
(540) Gjengivelse av merket: 

Me 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Me 

(730) Innehaver: 
 Dynamic Life SA, Konstantinoupoleos & Char Trikoupi & 

28th October Square, 12133, PERISTERI, ATHEN, GR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (except clothing). 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
36 Insurance, financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
41 Education, providing of training, entertainment, 
sporting and cultural activities; gym club services 
(services related to membership programs); provision of 
the aforesaid services on-line from a computer database 
or the internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0823749 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200405257 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.22 DK VA 2003 03423 
(540) Gjengivelse av merket: 

BODUM'S BEST TEAS & TEABAR
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BODUM'S BEST TEAS & TEABAR 

(730) Innehaver: 
 PI-Design AG, Postfach 463, 6234, TRIENGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea. 

43 Services for providing food and drink; cafés, 
bars, snack-bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823754 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200405259 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.22 DK VA 2003 03427 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BODUM'S BEST TEAS & TEABAR 

(730) Innehaver: 
 PI-Design AG, Postfach 463, 6234, TRIENGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea. 

43 Services for providing, food and drink; cafés, 
bars, snack-bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0824599 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200405687 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.02 FR 03 3 248956 
(540) Gjengivelse av merket: 

HARRY'S BAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARRY'S BAR 

(730) Innehaver: 
 Harry's New York Bar, 5, rue Daunou, 75002, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing; underclothing, lingerie, layette, 

dresses, shirts, suits, jackets, skirts, neckties, T-shirts, 
caps, trousers, sportswear, swimming costumes; shoes, 
boots, sports footwear; headgear for wear; gloves, 
hosiery. 
29 Meat; fish; poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies; 
jams; marmalades; compotes; eggs; butter; cheese; 
edible oils and fats; prepared, cooked dishes, made with 
meat, fish, poultry and game (excluding prepared, cooked 
dishes for animals); milk beverages; instant beverages 
made with milk; yoghurts. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; honey, treacle syrup; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; preparations for 
making beverages made with coffee, tea or cocoa. 
32 Non-alcoholic beverages and preparations for 
making beverages (excluding those made with coffee, tea 
or cocoa and milk beverages); beers; mineral and 
sparkling water; fruit beverages and fruit juices; syrups 
for making beverages. 
43 Public houses, namely cafés, cafeterias, bars, 
restaurants, self-service restaurants, snack-bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0830705 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200408988 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.21 DE 303 60 912.5/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GEKA 

(730) Innehaver: 
 GekaKonus GmbH, Junkersring 28, 76344, 

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Steam generators, in particular high-pressure 

steam generators and high-speed steam generators; 
thermal oil circulation heaters for generating heat; all 
goods also for combustion of, in particular, primary 
energy carriers; furnaces for solid, liquid and gaseous 
fuels; apparatus for converting primary energy into usable 
energy, substantially consisting of furnaces for solid, 
liquid and gaseous fuels, steam generators, circulation 
heaters, heat transfer media, heat exchangers and 
fittings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0831664 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200409702 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLIPit 

(730) Innehaver: 
 Siemens SAS, 9, rue du Docteur Finot, 93527, SAINT-

DENIS CEDEX 2, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 telephones, mobile telephones; optical, 

electrotechnical and electronic communication apparatus, 
accessories for mobile telephones namely holders, 
hands-free equipment, casings, recharging cables, 
chargers, recharging units, connectors, headphones, 
accumulators, batteries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0832868 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200507825 
(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:  
 CFL COLORS FOR LIFE 

(730) Innehaver: 
 Otto (GmbH & Co KG), Wandsbeker Strasse 3-7, 22172, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, namely catalogues. 
25 Clothing, footwear, headgear, all the aforesaid 
goods exclusively for young people up to 17 years old. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0837867 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200413132 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.19 SE 2003/07719 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECTOSYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECTOSYS 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Machines and apparatus for the purification of 
water. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0838116 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200413184 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.02 FR 04 3 276 981 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTIS 

(730) Innehaver: 
 Orion Financement SA, Avenue de la Gare, 11230, 

CHALABRE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Adhesives used in industry. 
16 Bags, sachets, films and sheets for packaging, 
made of plastic materials. 
17 Insulating materials, materials for thermal 
insulation, materials for insulation against humidity, 
materials for soundproofing; materials for sealing; 
weatherstripping materials; heat-proof materials; plastics 
in extruded form for use in manufacture; packing 
materials (stuffing) made of rubber or plastic. 
22 Padding and stuffing materials (except rubber 
or plastics); raw fibrous textile materials. 
24 Fabrics for textile use; indoor or outdoor blinds 
and curtains, made of textile or plastic materials, for 
thermal insulation and sun-shading; textile filtering 
materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839932 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500871 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARRIOFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARRIOFLEX 

(730) Innehaver: 
 Asahi Kasei Life & Living Corp, 1-2, Yuraku-cho 1-

chome, Chiyoda-ku, 100-8440, TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Plastic film wrapping having gas barrier 

performance, plastic bag wrapping having gas barrier 
performance. 
18 Gut for making sausages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840129 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200501005 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.06 BX 1061610 
(540) Gjengivelse av merket: 

B girl BY BRUMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B girl BY BRUMS 

(730) Innehaver: 
 So De Co Lux SA, 10, Rue Nicolas, 1114, 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849992 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200505644 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.08 BX 1073130 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lotus Royal 

(730) Innehaver: 
 Georgia-Pacific SarL, 3, boulevard Royal, 2449, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper goods namely toilet paper, paper towels 
for household purposes, paper tissues. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0850029 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200505653 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHOC Wafers 

(730) Innehaver: 
 Bisca A/S, Bredgade 27, DK-8766, NØRRE SNEDE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Wafers, biscuits. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850676 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200506063 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.26 FR 04 3 327 235 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 dual compound 

(730) Innehaver: 
 CIE GEN ETS Michelin - Michelin & CIE, 12, cours 

Sablon, 63040, CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Pneumatic tires and inner tubes for vehicle 
wheels; treads for recapping tires; tracks for track 
vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852025 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506684 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KODICOM 

(730) Innehaver: 
 Kodicom Co Ltd, A-dong 5th Floor, SK Twin Tower 345-

9, Gasan-dong, Keuumchun-ku, SEOUL, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer software, recorded 
computer program, recorded computer operating 
program, digital camera, transmitter for electric 
communication, CCTV camera video camera, video tape, 
closed circuit electronic burglarproof machine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0852371 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506874 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.01 AU 996182 
(540) Gjengivelse av merket: 

A DIFFERENT LIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A DIFFERENT LIGHT 

(730) Innehaver: 
 Tourism Australia, Level 3. 80 Wiliam Street, NSW2000, 

WOOLLOOMOOLOO, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; artists' 
material; paint brushes; instructional and teaching 
material (except apparatus); printing blocks and 
publications in this class. 
25 Clothing, headgear, footwear. 
35 Advertising; promotion and advertising services 
in relation to tourism, the Australian tourist industry, travel 
and holidays; business management and business 
administration services including consultation in the 
realisation and organisation of fairs, trade shows and 
exhibitions; market research and market analysis 
services; information and consultancy services relating to 
the aforementioned services. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; travel booking services, including 
computerised reservation services and ticketing services; 
travel agency services in this class; provision of travel 
information; information and consultancy services relating 
to the aforementioned services. 
41 Education services, including seminars relating 
to tourism, the Australian tourist industry, travel and 
holidays; entertainment services, including production of 
films, television, radio, video shows relating to tourism, 
the Australian tourist industry, travel and holidays; 
sporting and cultural activities; running sports events; 
booking and ticketing services for sports, entertainment, 
cultural and educational events; coordinating and 
conducting fairs, trade shows and exhibitions, including 
fairs, trade shows and exhibitions relating to tourism, the 
Australian tourist industry, travel and holidays; publishing 
services, including publishing of magazines, books, 
maps, brochures and other documents, and provision of 
information (non-downloadable) over a global computer 
network; information and consultancy services relating to 
the aforementioned services. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; providing facilities for co-
ordinating and conducting exhibitions, including 
exhibitions relating to tourism, the Australian tourist 
industry, travel and holidays; cafe, restaurant, bar, public 
house, inn, snack bar, and accommodation services in 
this class relating to tourism, the Australian tourist 
industry, travel and holidays, including computer 
reservation services, ticketing services, accommodation 
location, reservation and booking services, booking of 
catering services; information and consultancy services 
relating to the aforementioned services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852619 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200506927 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.22 US 78388630 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMMORTAL CITIES - CHILDREN 
OF THE NILE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMMORTAL CITIES - CHILDREN OF THE NILE 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 IMMORTAL CITIES - CHILDREN OF THE NILE. 

(730) Innehaver: 
 Myelin Media LLC, c/o Icahn Associates Corp, 767 Fifth 

Avenue, Suite 4700, NY10153, NEW YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer game software and any 
documentation in electronic format in the nature of 
instruction sheets and user manuals and sold therewith 
as a unit; and video game software and any 
documentation in electronic format in the nature of 
instruction sheets, user manuals and sold therewith as a 
unit; downloadable computer game software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853891 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507466 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.22 DK 2004 05092 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWEET & LESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SWEET & LESS 

(730) Innehaver: 
 Danisco A/S, Postboks 17, 1001, KØBENHAVN K, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Artificial sweeteners for use in food and 

beverages. 
30 Natural sweeteners, including sugar, as well as 
blends of natural sweeteners and artificial sweeteners 
mainly consisting of natural sweeteners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0853982 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200507490 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.03 FI T200500002 
(540) Gjengivelse av merket: 

ReturnMe 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ReturnMe 

(730) Innehaver: 
 ReturnMe.org Ltd, Stenbäckinkatu 10B 47, 00250, 

HELSINGFORS, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 45 Personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; security services 
for the protection of property and individuals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854061 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200507513 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.14 CN 4462875 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Huang Jin Long 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Huang Jin Long. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Gold Dragon. 

(730) Innehaver: 
 Wuhan Tobacco (Group) Co Ltd, 150, Renshou Road, 

Qiaokou District, 430051, WUHAN HUBEI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes, cigars, tobacco, cigarette tips, 
lighters for smokers, cigarettes filters, cigarillos, match 
boxes, not of precious metal, cigarette paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854404 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507688 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.04 US 78430465 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOBILITY UNLIMITED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOBILITY UNLIMITED 

(730) Innehaver: 
 Intellisync Corp, 2550 North First Street, Suite 500, 

CA95131, SAN JOSE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software. 
41 Education and training services related to 
computers, computer software, networking, data 
synchronization, mobile computing and data sharing. 
42 Professional and technical expertise services 
including consulting services for computers, software, 
networking, data synchronization, mobile computing and 
data sharing; software support services, software 
updates, technical expertise assistance and help desk 
services; custom software design and implementation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854470 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200507702 
(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:  
 HOUSE & GARDEN VAN DE ZWAAN 

(730) Innehaver: 
 House and Garden BV, Zwenkgrasstraat 11, 1313LC, 

ALMERE, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry; fertilizers; 
potting compost, compost, and preservatives, as well as 
other chemical substances for flowers, flower bulbs and 
plants. 
3 Polish preparations for leaves. 
5 Disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854611 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200507737 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.23 EM 3790904 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLEARITCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEARITCH 

(730) Innehaver: 
 Nelly Malek, 8 Knighton Close, CR26DP, S. CROYDON, 

SURREY, GB 
Fawzi Malek, 8 Knighton Close, CR26DP, S. CROYDON, 
SURREY, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic preparations for cooling the body; 

preparations for sun tanning, sun screening, ultraviolet 
absorption; deodorants, antiperspirants; fragrant 
preparations; all supplied in aerosol form; all included in 
this class. 
5 Pharmaceutical preparations for reducing skin 
temperature, treating itching relating to skin disorders, for 
example, atopic dermatitis, eczema, psoriasis, urticaria, 
prickly heat, allergies, treating itching relating to insect 
bites, poison ivy, treatment of atopic dermatitis and other 
skin disorders, treatment of burns, sunburns, relieving hot 
flushes, treatment of irritated skin and skin rashes, all by 
cooling the skin; all supplied in aerosol form; all included 
in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854629 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200507742 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.23 IT MI2004C009392 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURI SAPORI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURI SAPORI 

(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, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pasta, biscuits, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854657 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200507805 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.20 BX 1059167 
(540) Gjengivelse av merket: 

TWARON STABGUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWARON STABGUARD 

(730) Innehaver: 
 Teijin Twaron BV, 73, Westervoortsedijk, 6827AV, 

ARNHEM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Plastics in the form of fibers, plastics in 
extruded form for use in manufacturing. 
24 Woven fabrics, including laminated woven 
fabrics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854673 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200507807 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 FR 04 3 329 375 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRYPT2Pay 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRYPT2Pay 

(730) Innehaver: 
 Bull SA, Rue Jean Jaurès, BP 68, 78340, LES CLAYES 

SOUS BOIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer programs, especially 
programs used with or in network systems, programs for 
telecommunication purposes, security programs, 
especially for networks and systems, programs for 
improving computers' and networks' user-friendly 
features; system, network and application management 
programs; programs for company systems, computers, 
peripheral apparatus and computer terminals and 
especially computer keyboards, tape or disc recorders, 
scanners, visual display units, computer mice, light pens, 
discs and printers; computer memory, data transmitting 
equipment and communication networks, cards with 
electronic circuits or optical devices for identification and 
their readers, network security devices. 
42 Evaluations, assessments and research in the 
fields of science and technology provided by engineers; 
design and development of computer hardware and 
software; legal services; research and development of 
new products (for third parties); engineering project 
studies; architecture; design of interior decor; design, 
development, installation, maintenance, updating or 
rental of software; computer programming, data 
conversion of computer programs and data (not physical 
conversion), conversion of documents from a physical 
medium to an electronic medium; technical inspection of 
motor cars; graphic arts designing, styling (industrial 
design); legal research; intellectual property consultancy, 
authentication of works of art, scientific research for 
medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854676 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200507808 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.20 DE 303 66 551.3/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEA GROUP 

(730) Innehaver: 
 Neuman & Esser Verwaltungs-und 

Beteiligungsgesellschaft mbH, Werkstrasse, 52531, 
ÜBACH-PALENBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Compressors (superchargers), compressors 

(machines), piston compressors, mills (machines), 
pneumatic sifter (machines), control mechanisms and 
regulation mechanisms for compressors, gaskets 
(machine parts), valves (machines parts), spare parts of 
compressors. 
37 Services, namely maintenance, repair, 
installation (assembly and modification) and servicing of 
compressors. 
42 Construction drafting, online monitoring, 
namely computerized technical monitoring and control of 
compressors via data networks, technical consultancy 
and technical analysis services for customers, namely 
conducting performance measurement tests and 
diagnoses on compressors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854677 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200507809 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.29 US 78491336 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMEGABRITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMEGABRITE 

(730) Innehaver: 
 Omega Natural Science Inc, c/o Samuels & Hiebert Llc, 

225 Franklin Street, MA02110, BOSTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Nutritional supplements containing Omega-3 
fatty acids for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854678 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200507810 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.11 DE 304 34 125.8/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ehrmann Fruit-Dream 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ehrmann Fruit-Dream 

(730) Innehaver: 
 Ehrmann AG, Oberschönegg im Allgäu, 87770, 

OBERSCHÖNEGG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk and milk products, namely sour milk 
products, yogurt products, kefir products, buttermilk 
products, cream products, whey products for nutritional 
purposes, including non-alcoholic milk drinks (milk 
predominating), dried milk products for nutritional 
purposes, curd products, half-fat milk products, butter, 
cheese, edible fats, desserts consisting essentially of milk 
and/or cream, also together with binding agents based on 
starch, the above goods also containing fruits, 
vegetables, herbs, spices, cereals, juices or extracts from 
the above ingredients and flavours; all the above-
mentioned goods as fresh or preserved finished products.
30 Edible ices; sauces, including salad dressings. 
32 Non-alcoholic drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854679 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507811 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COSMIC BLOBS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COSMIC BLOBS 

(730) Innehaver: 
 Solid Works Corp, 300 Baker Avenue, MA01742, 

CONCORD, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for the interactive modeling 
or design of three-dimensional objects; computer 
entertainment or game software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854680 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507812 
(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:  
 SCHWARZ PHARMA 

(730) Innehaver: 
 Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789, 

MONHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
as well as healthcare products. 
16 Printed teaching and training materials for 
doctors and pharmacists. 
35 Distribution of printed material, newspapers, 
magazines, books and audiovisual media for advertising 
purposes, presentation of companies on the Internet and 
in other media. 
38 Telecommunications services, namely 
transmission of information, providing access to platforms 
and portals on the World Wide Web. 
41 Publication and issuing of electronic versions of 
printed material, including publication on the Internet, 
issuing of magazines and books in electronic form, also 
on the World Wide Web. 
42 Scientific research services related to the use 
and/or application of pharmaceutical preparations and/or 
healthcare products as well as development services 
related to new pharmaceutical preparations and/or 
healthcare products. 
44 Pharmaceutical consultancy upon use and/or 
application of pharmaceutical preparations and/or 
healthcare products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854752 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200507847 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.19 US 78/452.847 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCHITECTURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCHITECTURE 

(730) Innehaver: 
 Leo Burnett Worldwide Inc, 35 W. Wacker Drive, 

IL60601, CHICAGO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising agency services in all media. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854757 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200507849 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.08 DE 304 33 150.3/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEP Bacteria Eliminating 
Packaging 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEP Bacteria Eliminating Packaging 

(730) Innehaver: 
 Kuhne Anlagenbau GmbH, Einsteinstrasse 20, 53757, 

ST. AUGUSTIN/MENDEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included in this class; films made of plastics for 
packaging; plastic films (elastic and adherent) for pallet 
packaging; packaging films made of plastics; packaging 
material made of cardboard; packaging material made of 
plastics, included in this class; garbage bags (made of 
paper or plastics); bubble packs made of plastics (for 
packaging). 
17 Plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes (not of metal); plastic films for agricultural 
purposes; packaging bags (wrappings, envelopes) made 
of rubber; padding material (for packaging) made of 
rubber or plastics; plastic films, except for packaging. 
20 Packaging containers made of plastic, as well 
as their parts; goods made of plastics, included in this 
class. 
21 Cups, not of precious metal; paper and plastic 
cups. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854782 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507853 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Protina Pharmazeutische GmbH, Adalperostrasse 37, 

85737, ISMANING, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations as 
well as chemical products for health care, in particular 
pharmaceuticals for human beings and animals; dietetic 
substances adapted for medical purposes, as well as 
dietary preparations and supplementary foodstuffs, for 
example to compensate for electrolyte losses, comprising 
in particular mineral substances, trace elements and 
vitamins, also with carbohydrates; mineral water for 
medical purposes. 
32 Mineral waters, non-alcoholic beverages, in 
particular fruit drinks, fruit juices, lemonades, syrups and 
other preparations for preparing non-alcoholic beverages.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854838 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200507867 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 FR 04 3 317 590 
(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: 
 Tecofi, 5, Impasse Pascal, 69680, CHASSIEU, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal valves, metal butterfly valves, metal 

diaphragm valves, metal gate valves, knife gate valves, 
metal ball valves, metal valves and gate valves for 
hydrocarbon transport pipelines. 
7 Valves and gate valves as parts of machines or 
engines, motorised valves and gate valves, hydraulic 
valves and gate valves. 
11 Valves and gate valves as parts of sanitary, 
heating and air conditioning installations, valves and gate 
valves for water supply, valves and gate valves for 
pipelines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854934 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507900 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The trademark consists of a square comprising 9 boxes 

(3*3). The letter O is pale blue in a fuchsia square, the 
letter N is beige in a yellow square, the letter E is purple 
in a sky blue square, the letter T is blue in a pink square, 
the letter W is violine in an orange square, the letter O is 
green in a light blue square, the letter S is yellow in a 
green square, the letter I is pink in a purple square, the 
letter X is fuchsia in an orangey beige square. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONE TWO SIX 

(730) Innehaver: 
 Dore Dore Investissement SAS, 76, rue de Monceau, 

75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854941 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507902 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 IT MI2005C001361 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The mark comprises the fancy words "WOMAN IN 

ROSE" (in French "Femme en rose"), in special font, 
arranged in two superimposed layers and connected to 
the stylised silhouette of the corolla of a rose and its stem 
of which two leaves grow out in opposite directions, all 
the above in pink. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOMAN IN ROSE 

(730) Innehaver: 
 Euroitalia SrL, Via G.B. Mauri, 6, MONZA (MI), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, cosmetics, personal deodorants, 

cosmetic milk, gels, lotions for cosmetic use, detergent 
cosmetic fluids and creams, toners and nutritive agents 
for the face, body, hands and hair; essential oils, beauty 
masks; soaps and foam baths for body cleansing; 
dentifrices, suntan cosmetics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854942 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507903 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 IT MI2005C001362 
(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 comprises the fancy words "WOMAN IN 

ROSE" (in French "Femme en rose"), in special type, 
arranged on two superimposed levels and linked to the 
stylised silhouette of a rose corolla, all in the colour pink, 
which is also claimed for protection. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOMAN IN ROSE 

(730) Innehaver: 
 Euroitalia SrL, Via G.B. Mauri, 6, MONZA (MI), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, cosmetics, personal deodorants, 

cosmetic milk, jellies, lotions for cosmetic use, detergent, 
toning and nourishing cosmetic fluids and creams for 
face, body, hands and hair beauty care; essential oils, 
beauty masks; soaps and bubble baths for body hygiene; 
dentifrices, sun-tanning preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0854970 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507909 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 IT FI2004C001285 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 J'Sexte 

(730) Innehaver: 
 Ittierre SpA, Zona Industriale, Pettoranello di Molise, 

86090, ISERNIA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854998 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507916 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Omnident Dental-Handelsgesellschaft mbH, 

Gutenbergring 7-9, 63110, RODGAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps and disinfectant soaps, liquid soaps, 
cleaning preparations. 
5 Material for stopping teeth, dental wax, other 
materials to be used by dentists as far as contained in 
this class. 
10 Dental apparatus and instruments (including 
teeth) with exception of syringes; masks for medical staff; 
gloves for medical purposes; other articles of daily use by 
dentists as far as contained in this class. 
16 One way paper products to be used by 
dentists, as far as contained in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855007 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507918 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.13 FR 04 3 312 408 
(540) Gjengivelse av merket: 

HK 34 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HK 34 

(730) Innehaver: 
 Pechiney Rhenalu, 7, place du Chancelier Adenauer, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; aluminum; 
sheets, bands and sections of aluminum and aluminum 
alloys for building and assembling vehicles, skips, 
chassis, cisterns, tanks, reinforcement elements. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855009 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200507919 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NATURESEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATURESEAL 

(730) Innehaver: 
 Mantrose-Haeuser Co Inc, 1175 Post Road East, 

CT06880, WESTPORT, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Surface treatments, namely, edible 
unseasoned coatings for fruits, vegetables and nuts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855020 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507923 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.24 EM 4143079 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 URSA SYSTEMS 

(730) Innehaver: 
 URSA SALGOTARJAN Glass Wool Co Ltd, Budapesti 

str. 31, 3104, SALGÓTARJÁN, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
non-metallic flexible tubes. 
19 Non-metallic building materials; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, tar and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855049 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507925 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.23 FR 043314293 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLYSTRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLYSTRO 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric motors, for operating blinds, shielding 
elements, curtains, shutters, windows, doors, garage 
doors, gates and gratings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855051 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200507926 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.18 IT MI2004C010305 
(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: 
 Greiner SpA, Via Montesuello, 212, 25065, 

LUMEZZANE, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric metallic cables and 
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; pipes 
of metal; safes; goods of common metal not included in 
other classes; ores; valves and taps for water, plug 
valves (tap cocks) for gas, couplings made of brass, plug 
valves (tap cocks) and pressure reducing valves, ball 
valves, brackets and couplings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855052 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200507927 
(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:  
 Mamie Nova 

(730) Innehaver: 
 Nova, 19, rue de la République, 76150, MAROMME, FR 

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

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats; milk beverages, mainly of milk. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; coffee, tea or cocoa-based beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855098 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507935 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.02 US 78578032 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPERATION CHRISTMAS CHILD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPERATION CHRISTMAS CHILD 

(730) Innehaver: 
 Samaritan's Purse, P.O. Box 3000, NC28607, BOONE, 

US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Promoting public awareness of the need for 
donation of gifts to needy children. 
36 Charitable fund-raising services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855100 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200507937 
(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:  
 starbonding 

(730) Innehaver: 
 Eckart GmbH & Co KG, Kaiserstrasse 30, 90763, 

FÜRTH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Powder lacquers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855168 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200507962 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.21 US 78571488 
(540) Gjengivelse av merket: 

CADENCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CADENCE 

(730) Innehaver: 
 Eastman Chemical Co, 100 North Eastman Road, 

TN37660, KINGSPORT, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unprocessed synthetic resins for industrial use.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855173 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507964 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.15 CH 531784 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALEM MENTHOL 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 
smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855174 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507965 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.15 CH 531787 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALEM MENTHOL WHITE 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 
smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855177 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200507966 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.14 FR 04 3 318 289 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAÇORAIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAÇORAIN 

(730) Innehaver: 
 Faconnable SAS, 107, Route de Canta-Gallet, 06200, 

NICE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather, goods made of 
these materials (leather and imitation leather) not 
included in other classes, namely small bags and bags 
(covers, pouches) for packaging; skins, hides and pelts, 
trunks, suitcases, carrying cases, briefcases, traveling 
bags, handbags, sets; wallets, card holders, change 
purses, pouches, key cases (leatherware) and other 
small leather articles; umbrellas, parasols, walking sticks, 
whips, harness and saddlery. 
25 Clothing, including coats, raincoats, overcoats, 
jackets, morning coats, vests, blousons, three-quarter 
coats, cardigans, trousers, Bermuda shorts, shorts, 
bathing suits, dresses, skirts, shirts, blouses, ladies' 
shirts, underwear, tracksuits, polo shirts, short-sleeved 
vests, pullovers, socks, gloves, neckties, sashes for 
wear, knitted caps, caps and hats, belts (clothing), 
pockets (clothing), footwear, including tennis and sports 
shoes, boots, slippers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855180 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507967 
(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:  
 DALOON 

(730) Innehaver: 
 Daloon A/S, Delfinvej 3, 5800, NYBORG, DK 

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

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; prepared meals (not included in other classes). 
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; prepared meals (not included 
in other classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855181 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200507968 
(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:  
 SONNENHAUS 

(730) Innehaver: 
 ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, Porschestrasse 4, 

71634, LUDWIGSBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Soil for flowering plants; peat; compost; 
nutrients for soil; peat-based fertilising preparations; 
manure, solid and liquid; chemicals for protecting plants 
being chemical products for agricultural purposes. 
5 Plant protection preparations being chemicals 
for eradicating plant infestations; fungicides, herbicides, 
pesticides. 
31 Agricultural, forestry and horticultural products 
(included in this class), mulch, seeds, bulbs, natural 
plants and natural flowers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855192 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507970 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUIDAGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUIDAGE 

(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, 
printed matter, books, publications and magazines, 
photographs. 
38 Telecommunication services; transmission of 
information, data, images and sounds via computer 
terminals, especially via the Internet; electronic mail 
services. 
41 Training services; publication services for 
books, printed matter, magazines, newspapers, 
brochures, 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; 
research and development services for chemical 
products and pharmaceutical preparations; field trials 
carried out for pharmaceutical preparations. 
44 Medical care services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855193 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507971 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUIDE AGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUIDE 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, 
printed matter, books, publications and magazines, 
photographs. 
38 Telecommunication services; transmission 
services for information, data, images and sounds via 
computer terminals, especially via the Internet; electronic 
mail services. 
41 Training services; publication services for 
books, printed matter, magazines, newspapers, 
brochures, 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; 
research and development services for chemical 
products and pharmaceutical preparations; field trials 
carried out for pharmaceutical preparations. 
44 Medical care services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855200 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200507972 
(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:  
 Kardelen 

(730) Innehaver: 
 Kardelen AB, Mossvägen 12, 29159, KRISTIANSTAD, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers, table napkins, plate 
coasters and bottle coasters, cushion covers, towels, 
washing mitts. 
25 Clothing, including aprons, pyjamas, dressing 
gowns and bath robes; footwear including slippers; 
headgear. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855206 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200507973 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIRTBAG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIRTBAG 

(730) Innehaver: 
 The Dirtbag Clothing Co, 1945 E. Francisco, Suite F, 

CA94901, SAN RAFAEL, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, namely, casual and informal clothing, 
such as shirts, blouses, pants, shorts, underwear, shoes, 
socks, hats and caps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855209 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200507974 
(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:  
 CUILU 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Cuilu Jewelry Co Ltd, #3, 2 Street, Shui bei 2 

Road, Luohu District, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewellery, earrings, emerald, statues of 

precious metal, rings (jewellery), chains (jewellery), tie 
clips, carnelian, ornaments (jewellery), wristwatches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855215 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200507975 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.16 AT AM 1779/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAOTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAOTEC 

(730) Innehaver: 
 Daotec Ltd, 28 Old Brompton Road, Unit 554, SW73SS, 

LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
photographs; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus). 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
37 Repair. 
38 Telecommunications. 
41 Providing of training; entertainment; sporting 
and cultural activities. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; design and 
development of telecommunications hardware and 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855218 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200507976 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sanoasa 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sanoasa 

(730) Innehaver: 
 Stephan Wedi, Diekstrasse 38, 48282, EMSDETTEN, DE

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Water pipes being part of sanitary equipment; 

sanitary valves equipment, particularly washbasins, 
shower and bath tubs and cladding for the 
aforementioned goods (except when made of metal); 
saunas, steam baths, showers, whirlpools, shower 
cabins, bathtubs, pools, inbuilt waterproof seating and 
lying facilities for baths and saunas insofar as included in 
this class. 
20 Humidity resistant and waterproof seats and 
couches for wellness areas, baths and saunas; the 
aforesaid seats and couches, also heatable; damp-
resistant and waterproof stools; cupboards and shelves; 
seat and couch framework except those made of metal. 
24 Covers for the aforementioned goods except 
those made of leather. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855219 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200507977 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

smartX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 smartX 

(730) Innehaver: 
 Smiths Medical Deutschland GmbH, Hauptstrasse 45-47, 

85614, KIRCHSEEON, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical and medical instruments and 
apparatus; blood pressure measuring apparatus, 
especially for intravenous and intra-arterial blood 
pressure measuring; infusion apparatus, infusion tubes, 
transfusion apparatus, transfusion tubes, catheters of all 
kind, connecting devices for medical tubes, couplings for 
medical tubes, syringes, syringe needles, shafts for 
infusion apparatus and transfusion apparatus, 
endoscopes and other medical apparatus inserted 
through the skin of patients; stop valves, ramification 
pieces and valves, pressure regulators, flow controllers, 
pressure measuring sensors, blood sampling apparatus 
(all goods included in this class); parts of the 
aforementioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855220 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507978 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.08 SE 200403964 
(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: 
 Coop Norden AB, Box 21, 10120, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry; manures; turf pots, composts and preparations 
for composts. 
5 Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; small smithery of iron and metals; items made 
of common metals, not included in other classes; metal 
baskets; couplings; metal hose reels; metal barrels; 
nozzles and spray nozzles of metal; greenhouses and 
greenhouse frameworks; plant supports and sticks of 
metal; metal bands for binding; metal mailboxes; 
birdbaths, birdhouses and bird feeders of metal; metal 
nets, fences and railings; outdoor airers of metal; keys 
and winder keys of metal; tool boxes; parts and fittings for 
all the aforesaid included in this class. 
7 Machines and machine tools; agricultural 
implements other than hand operated; mechanical hose 
reels; snowploughs and snow blowers; compost mills; 
lawn-mowers; power chain saws and electrical power 
saws; trimmers; blowers, fan and suction installations; 
electrical scissors; rotary cultivators, moss shredders; 
vertical cutting apparatus; electrical hammers; drilling 
machines; grinding machines, surface grinding machines, 
angle grinders, bench grinding machines and abrasive 
belt grinding machines; lathes; welding machines; paint 
sprayers; compressors; high-pressure washes; gas 
driven soldering irons; planing machines; milling 
machines; power drivers; vacuum cleaners; parts and 
fittings for all the aforesaid included in the class. 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
knives; sprayers and spreaders; snow shovellers; hand 
operated lawn-mowers; saws, compass saws, circular 
saws, crosscut saws, mitre-box saws and construction 
saws; hand operated trimmers; scissors; hand operated 
moss shredders; bricklayers' tools; caulking chisels, files, 
planes; chisels; spanners, screw drivers, socket 
spanners, firm spanners; tongs, pliers, pincers, nippers, 
tweezers; axes, hammers; sledges; crowbars; glass 
cutters; hand operated drills; hand operated paint 
sprayers; milling cutters; parts and fittings for all the 
aforesaid included in this class. 
9 Weighing, measuring, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
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transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; fire-extinguishing apparatus; rain-gauges, 
thermometers (not for medical purposes), measuring 
tools; spirit levels; protective clothing and protective 
equipment; safety nets; electrical soldering irons; parts 
and fittings for all the aforesaid included in this class. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; hot air guns; parts 
and fittings for all the aforesaid included in this class. 
12 Vehicles; wheelbarrows and transporting sack 
trolleys; parts and fittings for all the aforesaid included in 
this class. 
20 Furniture, goods (not included in other classes) 
of plastics; non-mechanical hose reels; braided baskets, 
baskets, barrels (not of metal); plant supports and sticks 
(not of metal); plastic tapes, ribbons and bands; 
mailboxes (not of metal); birdbaths, birdhouses and bird 
feeders (not of metal); plastic sacks; flag poles; outdoor 
airers (not of metal), storage boxes and storage boards. 
21 Household or kitchen utensils and containers; 
gardening gloves; water sprinklers; nozzles for watering 
cans and water hoses; waste cans; water cans, garbage 
cans; flower pots and pots. 
24 Flags. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products; 
seeds, natural plants and flowers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855222 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200507979 
(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:  
 Royal 

(730) Innehaver: 
 Aslak Nørgaard I/S, Ellekær 6, 2730, HERLEV, DK 

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

made of these materials and not included in other 
classes, bags (not specifically shaped or adapted for the 
contents thereof), including hand bags, travelling bags, 
school bags, rucksacks, shoulder bags, attaché cases, 
beauty cases and hair care suitcases and bags (empty), 
belt bags and hip bags, sports bags, gentlemen's 
handbags, briefcases, trunks, suitcases; purses, wallets 
and notecases. 
25 Stockings, socks, footwear. 
26 Shoe laces, boot laces and eyelets for 
footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855229 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200507980 
(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:  
 KOPAS 

(730) Innehaver: 
 Kopas Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Anonim Sirketi, 

Ayazaga Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Oycan Plaza 
No: 15, SISLI ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic preparations; nail polish, hand 

lotions, eye shadow, eyeliners, mascara, eyebrow dyes, 
lipstick, face powders, blushers, cosmetic foundations; 
eau-de-Cologne, perfumes, essences; cosmetic creams; 
hair dyes, hair sprays; dandruff shampoos; deodorants 
for personal use; sun tan oils, sun tan milks; speckle 
removers; eye pencils; brilliantine; nail polish remover. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855235 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200507981 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.16 GB 2370772 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRUST PINK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRUST PINK 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ, 

HOOFDDORP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use and dishwashing; laundry preparations for 
dry cleaners; shining preparations for kitchen and 
glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; carpet cleaners; shampoos; soap; 
descaling preparations for household purposes; fabric 
softeners; stain removing preparations; all afore-
mentioned goods with or without disinfective component. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855243 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200507985 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KR+ 

(730) Innehaver: 
 Werner Kiefer, Aichenzell 10, 91555, FEUCHTWANGEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fertilizing preparations. 
5 Pesticides. 
31 Fodder. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855251 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507987 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.15 CH 531785 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALEM MENTHOL GREEN 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 
smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855252 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200507988 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.15 CH 531786 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALEM MENTHOL SILVER 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 
smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855257 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200507989 
(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:  
 Panasonic 

(730) Innehaver: 
 Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza 

Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dry cells; batteries; rechargeable batteries; 
battery chargers; storage batteries; fuel cells; nickel 
cadmium batteries; nickel-metal hydride batteries; lithium 
batteries; lithium ion batteries; primary nickel batteries; 
zinc carbon batteries; alkaline zinc manganese dioxide 
batteries; zinc silver oxide batteries; zinc air batteries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855264 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507990 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEFORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEFORT 

(730) Innehaver: 
 Antibiotice SA, Str. Valea Lupului nr. 1, IASI, RO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Antibiotic of cephalosporin class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855295 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508003 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIFLAME TIME PREVENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIFLAME TIME PREVENT 

(730) Innehaver: 
 Oriflame Cosmetics SA, 20 rue Philippe II, 2340, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 
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. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855298 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508004 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.13 IT MI2004C 003714 
(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: 
 Flash & Partners SpA, Via Tiepolo, 6, 35019, TOMBOLO 

(PADOVA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing articles, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855318 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200508010 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 CH 531669 
(540) Gjengivelse av merket: 

RADO HIGH-TECH DIAMOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RADO HIGH-TECH DIAMOND 

(730) Innehaver: 
 Rado Uhren AG (Radio Watch Co Ltd) (Montres Rado 

SA), Bielstrasse 45, 2543, LENGNAU, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Horological and chronometric instruments, 
namely watch cases, chronographs and chronometers for 
watches, wristwatches made of material like high-tech 
ceramics, hard metal or high-tech diamond; jewel-
watches; watch cases or watchbands partly set with 
precious stones namely diamonds, sapphires, rubies, 
emeralds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855319 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200508011 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 CH 531670 
(540) Gjengivelse av merket: 

RADO HIGH-TECH CERAMICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RADO HIGH-TECH CERAMICS 

(730) Innehaver: 
 Rado Uhren AG (Radio Watch Co Ltd) (Montres Rado 

SA), Bielstrasse 45, 2543, LENGNAU, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Horological and chronometric instruments, 
namely watch cases, chronographs and chronometers for 
watches, wristwatches made of material like high-tech 
ceramics, hard metal or high-tech diamond; jewel-
watches; watch cases or watchbands partly set with 
precious stones namely diamonds, sapphires, rubies, 
emeralds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855324 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508012 
(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:  
 UNDERCOVER LOCK 

(730) Innehaver: 
 Royal Defend Holding as, Ostrovského, Zenské domovy 

3/253, 15500, PRAHA 5, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Security locks of all kinds, systems for inserting 
and installing mechanical locks for motor vehicles, 
including locks for locking selectors, removable safety 
locks for steering wheels. 
12 Theft-prevention installations for motor 
vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855326 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508014 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.05 BX 1065328 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 V 

(730) Innehaver: 
 BV Koninklijke Van Kempen & Begeer, Zilverstraat 40, 

2718RK, ZOETERMEER, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. 
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. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855329 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508015 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.27 US 78358171 

2004.01.27 US 78358189 
(540) Gjengivelse av merket: 

JA WORLDWIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JA WORLDWIDE 

(730) Innehaver: 
 Junior Achievement Inc, One Education Way, CO80906, 

COLORADO SPRINGS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed educational publications, namely, 
teaching manuals and student instructional manuals on 
the subject of business, economics and free enterprise, 
business forms for teaching, and certificates of 
achievement. 
25 Men's, women's and children's clothing, 
namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, polo-
style shirts, tops, hats, caps, pants, jackets, vests and 
socks. 
41 Educational services, namely, conducting 
business and economic educational programs for young 
people in the nature of classroom presentations and 
workshops and conferences. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855342 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508019 
(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:  
 Panasonic 

(730) Innehaver: 
 Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza 

Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dry cells; batteries; rechargeable batteries; 
battery chargers; storage batteries; fuel cells; nickel 
cadmium batteries; nickel-metal hydride batteries; lithium 
batteries; lithium ion batteries; primary nickel batteries; 
zinc carbon batteries; alkaline zinc manganese dioxide 
batteries; zinc silver oxide batteries; zinc air batteries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855347 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508020 
(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:  
 2-Glow 

(730) Innehaver: 
 Bo Hong, Room 202, Unit 2, Block 4, 144 Kaixuan Road, 

Jianggan District, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Toys; games; checkers (games); balls for 

games; novelties for parties, dances; archery 
implements; body-building apparatus; machines for 
physical exercises; batting gloves (accessories for 
games); fishing tackle. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855350 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508021 
(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:  
 Fanille 

The mark consists of the word "fanille" in stylized 
lettering. 

(730) Innehaver: 
 HDF Tekstil Sanayi Ic ve Dis Ticaret Anonim Sirketi, 

Göztepe Mahallesi, Namik Kemal Caddesi Karanfil Sokak 
No: 52/B Kat: 1, BAGCILAR-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, namely pullovers, skirts, dresses, 

blouses, jeans, trousers, jackets, coats, raincoats, 
anoraks, sportswear, shirts, t-shirts, sweatshirts, beach 
clothes, shorts, knitwear, overalls, underclothing, 
bodices, brassieres, camisoles, underpants, dressing 
gowns, bath robes, bathing suits, pyjamas, gloves 
(clothing), ski suits; headgear, namely hats, caps, knitted 
caps, berets; footwear, namely shoes (excluding 
orthopedic shoes), slippers, boots, sandals, snow boots, 
beach shoes, sports shoes, lace boots and parts thereof; 
shoe parts, namely heelpieces, heels, footwear uppers; 
stockings; belts (clothing); ties, foulards, neckties, 
shawls, scarves, mufflers, neck scarves, sarongs, collars 
for dresses, maniples, muffs, wristbands (clothing), 
suspenders, braces for clothing, garters, bandanas, 
headbands; clothing for babies, namely babies' diapers of 
textile. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855355 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508022 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REFECTOCIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REFECTOCIL 

(730) Innehaver: 
 Gschwentner GmbH, Liechtensteinstrasse 14, 1090, 

WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Hair dyes, mascara; false eyelashes; eyebrow 
pencils; make-up remover, mascara remover, eye make-
up remover, cleansing milk; eyelash and eyebrow dyes; 
cosmetic dyes; oxidation preparations for use in dyeing 
hair, eyelashes and eyebrows; beard dyes, bleaching 
preparations for cosmetic purposes; depilatory 
preparations, depilatory wax; adhesives for cosmetic 
purposes, adhesive for applying false eyelashes; skin 
creams, skin-care preparations; cotton wool and cotton 
swabs for cosmetic purposes. 
16 Paper tissues for cosmetic use, make-up 
removal wipes of paper. 
21 Cosmetic trays of plastic or glass, applicators 
of plastic for cosmetic purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855362 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200508023 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.23 DE 304 66 573.8/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

tireseasy 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 tireseasy 

(730) Innehaver: 
 Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169, HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Tyres for vehicle wheels. 

17 Rubber material for recapping tyres. 
39 Delivery of goods by mail order. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855371 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200508024 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.18 AT AM 4245/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUNAQUA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUNAQUA 

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

SEE, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Non alcoholic beverages including refreshing 
drinks, energy drinks, whey beverages and isotonic 
(hyper and hypotonic) drinks (for use and/or as required 
by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral 
and aerated waters, mineral and aerated waters with 
caffeine; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences 
and other preparations for making beverages as well as 
effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks and 
non-alcoholic cocktails. 
41 Education; providing of training; entertainment, 
including musical performances and radio and television 
entertainment; sporting and cultural activities, including 
the staging of sports competitions; night clubs and 
discotheque services; organization of fairs and 
exhibitions for cultural, sporting and educational 
purposes; rental of video tapes and cassettes, video tape 
film production; videotaping and microfilming; publication 
of electronic books and journals on-line, electronic 
desktop publishing, providing on-line electronic 
publications, game services provided on-line; providing 
karaoke services; digital imaging services; music 
composition services. 
43 Services for providing food and drink, including 
bar services, cafés, cafeterias, canteens, snack bars, 
restaurants, self-service restaurants; food and drink 
catering; temporary accommodation including hotels, 
boarding houses, holiday camps, tourist homes, motels; 
temporary accommodation reservations; boarding for 
animals; rental of transportable buildings, bars and tents; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar 
equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855374 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508026 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.01 DE 304 37 600.0/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lorado Qualität 

(730) Innehaver: 
 Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co 

KG, Domstrasse 19, 20095, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
fresh, dried, frozen, preserved, dried and cooked fish, 
crustaceans, molluscs, shellfish and poultry, instant 
meals, comprising in particular meat, fish and vegetables, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat, 
fish, fruit and vegetable jellies; potatoes; jams; eggs, milk 
and milk products, namely, butter, cheese, cream, 
yoghurt, powdered milk for nutritional purposes; edible 
oils and fats; preserved meat, fish, fruit and vegetables; 
vegetables marinated in vinegar (sour preserves); milk, 
milk products, namely, butter, cheese, yoghurt, long-
lasting milk products, namely, condensed milk and 
powdered milk. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes; flours and cereal preparations (except 
fodder), soya flour for nutritional purposes; instant meals 
comprising in particular pasta, rice, with added sauces 
and spices; salad dressings; bread, fine pastry and 
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking 
powder; table salt; mustard; vinegar, sauces (excepting 
salad dressings); spices; refreshing ice. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely, seeds and other propagation material, as far as 
included in this class, unprocessed grains, eggs for 
incubation, unprocessed wood; live animals; fresh fruit 
and vegetables; seeds, fresh plants and flowers; fodder, 
malt; fish meal as fodder. 
32 Fruit juices, vegetables juices in beverage form 
for nutritional purposes, fruit and vegetable concentrates 
for the mixing of drinks, non-alcoholic fruit juice drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855377 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508027 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.25 BX 1060950 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUDRUN EXQUISITE BELGIAN CHOCOLATES 

(730) Innehaver: 
 Chocoladewerken Gudrun NV, Industriestraat 18, 2500, 

LIER, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, chocolate and chocolate 
products, pralines (chocolates), ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855398 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200508031 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.17 EM 4198735 
(540) Gjengivelse av merket: 

WalaVita 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WalaVita 

(730) Innehaver: 
 WALA-Heilmittel GmbH, Dorfstrasse 1, 73087, BOLL, DE

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Dentifrices, mouth washes, not for medical 

purposes. 
21 Toothbrushes, floss for dental purposes, 
toothpicks, dental water jets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855407 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200508033 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

oroclean 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 oroclean 

(730) Innehaver: 
 Oro Clean Chemie AG, Case postale 332, 8320, 

FEHRALTDORF, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Disinfection products. 
16 Printed matter. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855410 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508034 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 FR 04 3 329 397 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lilou 

(730) Innehaver: 
 Smoby, 39170, LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games and toys. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855418 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508035 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASEPTOPRINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASEPTOPRINT 

(730) Innehaver: 
 Oro Clean Chemie AG, Case postale 332, 8320, 

FEHRALTDORF, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Disinfecting products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855419 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508036 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OROLIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OROLIN 

(730) Innehaver: 
 Oro Clean Chemie AG, Case postale 332, 8320, 

FEHRALTDORF, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Industrial chemicals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855420 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508037 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OROSEPT-SOLUTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OROSEPT-SOLUTION 

(730) Innehaver: 
 Oro Clean Chemie AG, Case postale 332, 8320, 

FEHRALTDORF, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Disinfecting products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855436 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200508039 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.26 US 78616779 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE WOW FACTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE WOW FACTOR 

(730) Innehaver: 
 Tempur World LLC, 1713 Jaggie Fox Way, KY40511, 

LEXINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Seating and couching mats, pillows, cushions, 
mattresses, top mattresses, bolsters and pads for 
orthopedic, medical, nursing home and hospital use. 
20 Seating and couching mats, pillows, cushions, 
mattresses, top mattresses, bolsters and pads. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855449 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508042 
(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:  
 Panasonic 

(730) Innehaver: 
 Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza 

Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dry cells; batteries; rechargeable batteries; 
battery chargers; storage batteries; fuel cells; nickel 
cadmium batteries; nickel-metal hydride batteries; lithium 
batteries; lithium ion batteries; primary nickel batteries; 
zinc carbon batteries; alkaline zinc manganese dioxide 
batteries; zinc silver oxide batteries; zinc air batteries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855458 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508187 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIFLAME HAIR SOLUTIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIFLAME HAIR SOLUTIONS 

(730) Innehaver: 
 Oriflame Cosmetics SA, 20 rue Philippe II, 2340, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 
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. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855459 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508188 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOMADIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOMADIC 

(730) Innehaver: 
 Oriflame Cosmetics SA, 20 rue Philippe II, 2340, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 
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. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855488 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508191 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.06 CH 535693 
(540) Gjengivelse av merket: 

COTTON DELUXE BY MIRIALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COTTON DELUXE BY MIRIALE 

(730) Innehaver: 
 Provea, Route des Dragons 9, 1033, CHESEAUX 

S/LAUSANNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, underclothing, shoes, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855491 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200508193 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.11 CH 533 018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 H3 

(730) Innehaver: 
 MB-Microtec AG, Freiburgstrasse 624, 3172, 

NIEDERWANGEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Watches and chronometric instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855510 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508197 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.12 SE 2004/04818 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWEGON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SWEGON 

(730) Innehaver: 
 PM-Luft AB, Box 300, 53523, KVÄNUM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 
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. 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855513 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508198 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 FR 04 3 317 298 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAYADERE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAYADERE 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 BAYADERE 

(730) Innehaver: 
 Renault SAS, 92100, BOULOGNE BILLANCOURT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; 

suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, automobiles, shock absorbers for 
automobiles, automobile hoods, automobile bodies, 
automobile chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing 
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers 
for vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than 
parts of motors and engines), gearboxes for land 
vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windshields, 
pickup trucks, light trucks, trucks, hoods for vehicle 
engines, bodies, crankcases for land vehicle components 
(other than for motors and engines), safety belts for 
vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land 
vehicles, transmission chains for land vehicles; vehicle 
chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters 
for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
direction signals for vehicles, electric motors for land 
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, 
children safety seats for vehicles, gearing for land 
vehicles, hub caps, casings for pneumatic tires, balance 
weights for vehicle wheels, axles, axle journals, 
windshield wipers, brake linings for vehicles, brake shoes 
for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for 
vehicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land 
vehicle parts), vehicle wheel rims, engines for land 
vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel 
hubs, mudguards, bumpers for vehicles, air pumps 
(vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for 
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers 
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing 
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview 
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, 
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports 
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission 
shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, 
turbines for land vehicles, anti-dazzle devices for 
vehicles, pneumatic tires for vehicles, windows for 
vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion by 
land; cars, cars powered by a combination of thermic and 
electrical energy; cycles, bicycles, motor scooters, 
motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns and 
luminous warning signals and indicators, motor hoods, 
bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings, 
brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air 
pumps, pneumatic tires, pedals, handlebars, kickstands, 
footrests, packs, all these goods for cycles, bicycles, 
motorcycles, motor scooters and tricycles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855530 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508213 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SITET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SITET 

(730) Innehaver: 
 Siemens Electronic Design and Manufacturing Services 

GmbH & Co, Frauenauracher Straße 98, 91056, 
ERLANGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrotechnical and electronic apparatus, 

devices and instruments (included in this class); electrical 
signaling, measuring, counting, recording, monitoring, 
open and closed loop control and switching devices; 
electrical data input, processing, transmission, storage 
and output devices; data processing programs. 
42 Engineering, development, generation and 
rental of data processing programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855534 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508214 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The word MAT is printed in red, the rest of the mark is 

printed in blue. 
(571) Beskrivelse av merket:  

 BigMat 
(730) Innehaver: 

 Promafrance, 4, rue Piroux, 54000, NANCY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; natural resins; metal foils and powders for 
painters and decorators. 
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, 
and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast 
construction materials; metallic rails and other metallic 
materials for railway tracks; chains (except for driving 
chains for vehicles); non-electric cables and wires of 
common metal; locksmithing goods; metal tubes and 
pipes; safes and strongboxes; steel balls; horseshoes; 
nails and screws; ores. 
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary installations. 
19 Building materials, natural and artificial stones, 
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or 
cement tubes; products for road building; asphalt, pitch 
and bitumen; portable homes; stone monuments; 
chimneys. 
37 Building construction; stove-setting companies, 
painting, plastering, plumbing, roofing; public works; rural 
projects; rental of building tools and equipment and of 
bulldozers; rental of tree extractors; upkeep or cleaning of 
buildings, of premises, of floors (façade resurfacing, 
disinfection, deratization); upkeep or cleaning of various 
objects (laundries); repair services, retreading of tyres; 
vulcanizing; shoe repair; furniture, instrument and tool 
repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855542 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508217 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.23 CH 534072 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANiFiT tierisch gut 

(730) Innehaver: 
 Anifit AG, Weissbadstrasse 14, 9050, APPENZELL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Animal foodstuffs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855567 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200508220 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEELS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEELS 

(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860, SØBORG, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco, cigarettes, smokers' articles, 
matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855569 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508222 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARBAGLU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARBAGLU 

(730) Innehaver: 
 Orphan Europe, 60 Avenue du Général de Gaulle, 

Immeuble " LE GUILLAUMET", 92800, PUTEAUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for treating rare 
illnesses; sanitary products, dietetic substances for 
medical and disinfectant purposes, all in connection with 
the above illnesses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855793 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508276 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRAMINGHAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRAMINGHAM 

(730) Innehaver: 
 Framingham Wine Company Ltd, P O Box 37, 

RENWICK, MARLBOROUGH, NZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wine. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855797 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200508277 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 BX 1074883 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOLET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOLET 

(730) Innehaver: 
 Double Eagle Brands NV, Kaya W.F.G.Mensing 32, 

WILLEMSTAD, CURACAO, AN 
Stichting DEB, Bussummerweg 39 C, 1261BZ, 
BLARICUM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855837 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508282 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FARO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FARO 

(730) Innehaver: 
 Faro Technologies Inc, 125 Technology Park, FL32746, 

LAKE MARY, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Portable articulated measurement arm capable 
of scanning and measuring 3-dimensional surfaces, 
edges, spheres, and points used in the field of industrial 
design, reverse engineering, production, and quality 
control. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855842 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200508283 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.06 US 78527414 
(540) Gjengivelse av merket: 

JBPM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JBPM 

(730) Innehaver: 
 JBoss Inc, 3340 Peachtree Road, NE, Suite 1225, 

GA30326, ATLANTA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for process and workflow 
definition, modeling, and management; computer 
software for development of software. 
41 Training services in the field of technical 
support services. 
42 Technical support services, namely 
troubleshooting of problems, and consulting services 
relating to computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855845 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508284 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.14 DE 304 58 957.8/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

VACONOCAP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VACONOCAP 

(730) Innehaver: 
 Vacono Aluminium Covers GmbH, Postfach 1165, 79601, 

RHEINFELDEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Covers made of common metal, in particular 
aluminium, for covering open containers, such as 
cisterns, silos, ponds, pits, sludge silos, trickle filters, 
storage tanks and settling tanks in waste water plants, as 
far as included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855853 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508286 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.02 DK VA 2005 00469 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVEXXIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVEXXIN 

(730) Innehaver: 
 Ventac A/S, Ved Kæret 4, 2820, GENTOFTE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Scientific, biotechnological and biomedical 

research in the field of treatment and prevention of 
inflammatory diseases; development and identification of 
drugs and drug candidates in the field of treatment and 
prevention of inflammatory diseases; in vivo and in vitro 
pre-clinical tests of drug candidates in the field of 
inflammatory diseases; clinical research. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855855 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200508287 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.19 DE 304 02 722.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ingenium 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ingenium 

(730) Innehaver: 
 Neonlite Electronic & Lighting (HK) Ltd, Room 2902-6, 

Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, TSIMSHATSUI 
Kwoloon, Special Admenistrative Region, HONG KONG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric cables and wires, current breakers, 

switches, fuses, plugs, lamp bases (caps), remote 
controls, light dimmers, distribution boxes, switch boxes, 
telephone lines, time switches, electric contacts, 
switchgears for energy saving lamps, fluorescent lamp 
ballasts, converters, current transformer; computers, data 
processing devices and accessories, namely monitors, 
keyboards, electronic memory, printer, mouse, programs 
stored on data carriers (included in this class), software; 
monitoring devices for lamps. 
11 Lighting devices, devices for heating, cooling, 
drying and air conditioning, lamps, luminaires, energy 
saving lamps, projector lamps, tubes for lamps, electric 
torches, discharge tubes, electric, for lighting, water 
sterilizers, lamp bases, street lamps, daylight lamps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855856 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508288 
(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:  
 TECMEN 

(730) Innehaver: 
 Tecmen Electronics Co Ltd (Nanjing Daimeng Dianzi 

Youxian Gongsi), No. 100 Dongjingting, 210028, 
NANJING, JIANGSU, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Safety helmets for welders, protective masks, 

workmen's protective face-shields, protective helmets, 
anti-dazzle eyewear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855864 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200508291 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.25 CH 535746 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORAÏA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORAÏA 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, 

8008, ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, coffee extracts, coffee, cocoa and 
chocolate substitutes, beverages made with cocoa, 
chocolate or coffee and preparations for making such 
beverages; tea; bakery, pastry and confectionery goods, 
including sugar confectionery and chocolate 
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal 
preparations, edible ices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.20 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855865 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508292 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.02 DE 304 11 081.7/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ingenium 

(730) Innehaver: 
 Neonlite Electronic & Lighting (HK) Ltd, Room 2902-6, 

Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, TSIMSHATSUI 
Kwoloon, Special Admenistrative Region, HONG KONG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric cables and wires, circuit breakers, 

switches, fuses, plugs, remote controls, light dimmers, 
distribution boxes, switch boxes, telephone 
communication wires, time switches, electric contacts, 
switchgears for energy saving lamps, lighting ballasts, 
converters, current transformers, computers, data 
processing equipment and accessories, namely monitors, 
keyboards, electronic memory, printer, mouses; 
programs stored on data carriers (included in this class), 
software; monitoring apparatus, electric. 
11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating, 
drying and ventilating; electric lamps, electric lights, 
energy saving lamps, projector lamps, tubes for lamps, 
electric torches, discharge tubes, electric, for lighting; 
water sterilizers; lamp bases, street lamps, daylight 
lamps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855867 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508293 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.14 BX 1064052 
(540) Gjengivelse av merket: 

CO2 NEXT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CO2 NEXT 

(730) Innehaver: 
 Euronext NV, Beursplein 5, 1012JW, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware, peripheral devices and 

parts thereof not included in other classes; computer 
programs; computer software; digital and non-digital data 
carriers; network apparatus, including for 
telecommunications; telecommunications apparatus and 
devices. 
35 Advertising; compiling of statistics, commercial 
information, market research and market analysis; 
providing the administration for stock exchanges trading 
in shares and other financial securities; publicity services 
to promote trading in shares and other financial 
securities. 
36 Insurance and financial affairs; ensuring stock 
exchange quotations; securities brokerage; mediation in 
respect of dealing in shares and other financial securities; 
stock exchanges for dealing in shares and other financial 
securities. 
38 Telecommunications, including temporary 
storage and transfer of information and data via 
electronic channels; telecommunications services, 
namely facilitating trading in securities and other stocks 
via computers, the Internet, on-line and other electronic 
channels; providing access time to computerised 
databases, computer networks and the Internet 
(telecommunications services). 
41 Publication of statistics, commercial 
information, market research and market analysis. 
42 Computer programming, also for the benefit of 
a stock exchange, also for the benefit of the trade in 
shares and other values, also via the Internet, online or 
via other electronic means. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855869 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200508294 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 BX 1055384 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRITETRONIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRITETRONIC 

(730) Innehaver: 
 Flowil International Lighting (Holding) BV, Rokin 55, 

1012AZ, AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrotechnical installation materials and 
electric and electronic devices and instruments used in 
the field of lighting apparatus and installations; starters 
for electric lamps; electronic starters for fluorescent 
lamps; ballasts for lamps and lighting fittings; electrical 
transformers for use with lighting; lighting transformers; 
UV photocells; parts and fittings for any of the aforesaid 
goods. 
11 Apparatus and installations for lighting; contact 
tracks for lighting; lighting tracks; luminaires; fluorescent 
light tubes; light bulbs; lamps; filaments for lamps; arc 
lamps; electric discharge tubes for lighting; lamp casings; 
lamp glasses; lamp hanging supports; lamp reflectors; 
lamp shades; luminous tubes for lighting; sockets for 
electric lights; torches; searchlights; lights and lamps for 
cosmetic purposes; parts and fittings for any of the 
aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855875 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508295 
(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:  
 Panasonic 

(730) Innehaver: 
 Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza 

Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dry cells; batteries; rechargeable batteries; 
battery chargers; storage batteries; fuel cells; nickel 
cadmium batteries; nickel-metal hydride batteries; lithium 
batteries; lithium ion batteries; primary nickel batteries; 
zinc carbon batteries; alkaline zinc manganese dioxide 
batteries; zinc silver oxide batteries; zinc air batteries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855876 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200508296 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.15 TR 2004-G-165370 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JKEY JIMMY KEY 

(730) Innehaver: 
 Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, 10014 

Sokak No 11, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, CIGLI-
IZMIR, TR 

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

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.21 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855883 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508297 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.14 US 78/499,547 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHANGING THE WAY THE 
WORLD SLEEPS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHANGING THE WAY THE WORLD SLEEPS 

(730) Innehaver: 
 Tempur World LLC, 1713 Jaggie Fox Way, KY40511, 

LEXINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Seating and couching mats, pillows, cushions, 
mattresses, top mattresses, bolsters and pads for 
orthopedic and medical use. 
20 Seating and couching mats, pillows, cushions, 
mattresses, top mattresses, bolsters and pads; pillows, 
cushions, mattresses, top mattresses, bolsters and pads 
for nursing home and hospital use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855884 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200508298 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 FR 04 3 305 769 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMOA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMOA 

(730) Innehaver: 
 Redcats SA, 110, rue de Blanchemaille, 59100, 

ROUBAIX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand-operated hand tools and implements; 
non-electric cutlery; forks; spoons (table cutlery); side 
arms, other than firearms; razors. 
9 Scientific (other than medical), nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic recording media; sound 
recording disks; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines; data processing apparatus. 
11 Apparatus and installations for lighting, air 
conditioning, freezing, deep freezing, electric apparatus 
for cooking, apparatus for heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855886 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508299 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEVISAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEVISAN 

(730) Innehaver: 
 Steviasol AG, 14, Grammetstrasse, 4410, LIESTAL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary products; 

sanitary products for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; products for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle syrup; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855905 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508303 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Meierkurt 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Meierkurt 

(730) Innehaver: 
 Steffen Jörg Hinzmann, Wehrstrasse 2F, 61130, 

NIDDERAU-EICHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Medicines, pharmaceutical preparations and 
sanitary preparations for medical purposes, dietetic 
foodstuffs adapted for medical use, food supplements for 
medical purposes, nicotine additives for medical 
purposes, confectionery for medical purposes, sweets for 
medical purposes, tobacco extracts for medical purposes.
30 Foodstuffs, included in this class; 
confectionery, sweets, in particular tobacco-flavoured 
confectionery and/or sweets, confectionery and/or sweets 
with nicotine additives, foodstuffs for consumption with 
tobacco flavouring and/or added nicotine. 
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigars, 
cigarettes, smoking tobacco, snuff, chewing tobacco; 
smokers' articles, in particular cigarette papers, cigarette 
tubes, tobacco pipes, tobacco pouches, lighters, 
matches, pipe cleaners, tobacco tins; non-medical 
tobacco substitutes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855913 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508305 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.17 US 78589227 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIVA 

(730) Innehaver: 
 FindWhat.com Inc, 5220 Summerlin Commons Ft., 

FL33907, MYERS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for multimedia global 
network applications; computer e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; computer game 
programs; computer game software; computer operating 
programs; computer operating systems; computer 
programs for use with the Internet, namely, for use in 
increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
programs for use with the World Wide Web, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
programs for use with personal computers, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
screen saver software; computer search engine software; 
computer shareware for use with the Internet, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
shareware for use with the World Wide Web, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
shareware for use with personal computers, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for use with the Internet, namely, for use in 
increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for use with the World Wide Web, namely for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for use with personal computers, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for accessing information directories that may 
be downloaded from the global computer network; 
computer software for application and database 
integration; computer software platforms for network 
applications, namely, for the integration, provisioning, and 
efficient administration of multiple computer software 
applications being web-based applications, server-based 
applications, and third party hosted applications; 
computer software for use in manipulating cursors on 
computer terminals. 
35 On-line advertising services for others, namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
links to third party websites. 
42 Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0855914 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508306 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.17 US 78589218 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIVA 

(730) Innehaver: 
 FindWhat.com Inc, 5220 Summerlin Commons Ft., 

FL33907, MYERS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for multimedia global 
network applications; computer e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; computer game 
programs; computer game software; computer operating 
programs; computer operating systems; computer 
programs for use with the Internet, namely, for use in 
increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
programs for use with the World Wide Web, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
programs for use with personal computers, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
screen saver software; computer search engine software; 
computer shareware for use with the Internet, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
shareware for use with the World Wide Web, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
shareware for use with personal computers, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for use with the Internet, namely, for use in 
increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for use with the World Wide Web, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for use with personal computers, namely, for 
use in increasing personal productivity and accessing 
information from a global computer network; computer 
software for accessing information directories that may 
be downloaded from the global computer network; 
computer software for application and database 
integration; computer software platforms for network 
applications, namely, for the integration, provisioning, and 
efficient administration of multiple computer software 
applications being web-based applications, server-based 
applications and third party hosted applications; computer 
software for use in manipulating cursors on computer 
terminals. 
35 On-line advertising services for others, namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
links to third party websites. 
42 Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855936 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200508312 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BASTUCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BASTUCK 

(730) Innehaver: 
 Bastuck & Co GmbH, Gewerbegebiet Heeresstr. West, 

66822, LEBACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Parts for vehicles. 
25 Clothing, headgear, shoes. 
41 Entertainment and cultural and sporting 
activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855938 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508314 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 FR 04 3 317 594 
(540) Gjengivelse av merket: 

TECOFI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TECOFI 

(730) Innehaver: 
 Tecofi, 5, Impasse Pascal, 69680, CHASSIEU, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal valves, metal butterfly valves, metal 

diaphragm valves, metal gate valves, knife gate valves, 
metal ball valves, metal valves and gate valves for 
hydrocarbon transport pipelines. 
7 Valves and gate valves as parts of machines or 
engines, motorised valves and gate valves, hydraulic 
valves and gate valves. 
11 Valves and gate valves as parts of sanitary, 
heating and air conditioning installations, valves and gate 
valves for water supply, valves and gate valves for 
pipelines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856021 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200508329 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 BX 1062553 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALTERNEXT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALTERNEXT 

(730) Innehaver: 
 Euronext NV, Beursplein 5, 1012JW, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Publicity; drawing up of statistics, trade 

information, marketing research and marketing studies; 
office functions for the benefit of a stock exchange 
trading in stocks and other financial values; publicity 
services for the promotion of the trade in stocks and other 
financial values. 
36 Insurance and financial affairs; stock exchange 
quotations; securities brokerage; intermediary services in 
the exchange of stocks and other financial values; 
organization of stock exchanges for the benefit of the 
trade of stocks and other financial values. 
41 Publication of statistics, of trade information, of 
marketing research and marketing studies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856022 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200508330 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 BX 1062554 
(540) Gjengivelse av merket: 

EASYNEXT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EASYNEXT 

(730) Innehaver: 
 Euronext NV, Beursplein 5, 1012JW, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Publicity; drawing up of statistics, trade 

information; marketing research and marketing studies; 
office functions for the benefit of a stock exchange 
trading in stocks and other financial values; publicity 
services for promotion of the trade in stocks and other 
financial values. 
36 Insurance and financial affairs; stock exchange 
quotations; securities brokerage; intermediary services in 
the exchange of stocks and other financial values; 
organization of stock exchanges for the benefit of the 
trade of stocks and other financial values. 
41 Publication of statistics, of trade information, of 
marketing research and marketing studies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856027 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508331 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TROVATA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROVATA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The English translation of "TROVATA" is "GOOD IDEA". 

(730) Innehaver: 
 Trovata Inc, 505 31st Street, CA92663, NEWPORT 

BEACH, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, namely, hats, caps, shirts, t-shirts, 
knit tops, woven tops, sweatshirts, swimwear, pants, 
short pants, sweaters, coats, jackets and scarves. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856038 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508339 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.17 DE 304 65 360.8/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Berning's Cafe Amore AMARETTO MOUSSE PRALINES

(730) Innehaver: 
 Gustav Berning GmbH & Co KG, Alte Heerstrasse 1, 

49124, GEORGMARIENHÜTTE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pastry and confectionery, sweetmeats, 
candies, lollypops and edible ices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856064 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508344 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SURREALIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SURREALIST 

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

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

for laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery; oils, hair 
lotions; dentifrice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856084 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508348 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.12 FR 05 3 335 627 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXIOBIB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AXIOBIB 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Generale des Etablissements Michelin - 

Michelin et Cie, 12, Cours Sablon, 63040, CLERMONT-
FERRAND CEDEX 09, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Pneumatic tires and inner tubes for vehicle 

wheels; treads for retreading tires; tracks for track 
vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856103 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508351 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.17 BX 1067947 
(540) Gjengivelse av merket: 

TINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TINO 

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

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

 9 Remote controls. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.22 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856166 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508369 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 BX 1068655 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAILLE 

(730) Innehaver: 
 Unilever NV, Weena 455, 3013AL, ROTTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Sauces (condiments); mustard. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856169 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508370 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.04 BX 1071132 
(540) Gjengivelse av merket: 

VP FABRICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VP FABRICS 

(730) Innehaver: 
 BV Textielfabrieken H Van Puijenbroek, 50, Bergstraat, 

5051HC, GOIRLE, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers, not made of paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856170 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508371 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.04 BX 1065244 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROBOTAINER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROBOTAINER 

(730) Innehaver: 
 DAR Holding NV, Kanaalstraat 401, 6541XK, 

NIJMEGEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Containers of metal, containers used for the 
storage of garbage, garbage containers as far as 
included in this class. 
20 Containers not of metal, containers used for the 
storage of garbage, garbage containers as far as 
included in this class. 
21 Dustbins. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856176 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508372 
(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:  
 n etnia 

(730) Innehaver: 
 David Pellicer Ramo, Apartado de Correos 85, 08950, 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, photographic, cinematographic and 
optical apparatus and instruments, especially, spectacles, 
spectacle lenses, sunglasses, spectacle cases, 
instruments containing eyepieces, spectacles frames and 
spectacles for sports. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856179 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508373 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIASAT EXPLORER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIASAT EXPLORER 

(730) Innehaver: 
 Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 10313, 

STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; public relations, publication of 
publicity texts, radio advertising, radio commercials, 
television advertising and commercials; rental of 
advertising space, rental of publicity material; business 
management and administration services relating to 
television commercials; dissemination of business and 
commercial information; sales promotion services; 
providing advertising space/time for sponsors; rental of 
advertising space on the Internet; marketing and other 
promotional services for the Internet; market research; 
production of filmed/graphic advertising material for use 
in marketing or sponsorship; advisory and information 
services relating to the aforesaid. 
38 Cable, satellite and terrestrial television 
broadcasting; television, Internet and radio broadcasting; 
telecommunication services including computer aided 
transmission of messages and images; satellite 
transmissions; telecommunications; information about 
telecommunication; rental of telecommunications, 
communication and transmission apparatus; providing 
user access to telecommunications; information about 
broadcasting via the Internet; advisory and information 
services relating to the aforesaid; joint broadcasting of 
programs. 
41 Amusement, education and entertainment 
services including television and radio entertainment; 
production and performing of shows, theatre and other 
amusement performances; film, radio and video 
production; information regarding entertainment services; 
film studios; recording studio and film studio services; 
production of radio and television programs; information 
regarding amusement, education and entertainment 
services; rental of movies, videotapes, and radio and 
television programmes; publishing and editing of data 
media; advisory and information services related to the 
aforesaid; rental of set top boxes and decoders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856180 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508374 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.03 CH 534061 
(540) Gjengivelse av merket: 

Swisswaver 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Swisswaver 

(730) Innehaver: 
 Swiss Wave AG, Eichweg 6, 8154, OBERGLATT, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Medical services; veterinary services; hygienic 

and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856181 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508375 
(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:  
 SORELL 

(730) Innehaver: 
 S Cam Co Ltd, 303, 3rd floor of Gyeonggi Venture 

Building 1017, Ingye-dong, 442, PALDAL-GU, SUWON 
GYEONGGI-DO, KR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 MP3 players; compact disc players; video 

cameras; camcorders; DVD (digital versatile disc) 
players; MPEG 4 moving picture players; cameras. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856185 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508376 
(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:  
 HKE 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang HKE Relay Co Ltd, Yunlongzhen, Yinzhouqu, 

315135, NINGBO, ZHEJIANG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric relays. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856186 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508377 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 DE 304 70 647.7/08 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPIDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPIDER 

(730) Innehaver: 
 Tondeo-Werk GmbH, 37, Höhscheider Weg, 42699, 

SOLINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand-operated implements for hair cutting, 
cutlery, scissors (as far as included in this class), electric 
hair cutting machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.24 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856219 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508381 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.27 SK 3648-2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

CINIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CINIE 

(730) Innehaver: 
 Zentiva as, Nitrianska 100, 92027, HLOHOVEC, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines; pharmaceutical preparations for 

human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856222 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508382 
(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:  
 ABLE 

(730) Innehaver: 
 Jiangsu Able Textile & Garments Co Ltd, Qingyang South 

road No. 69, 213003, CHANGZHOU CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing; headgear for wear; hosiery; gloves 

(clothing); neckties. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856229 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508383 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.01 DE 305 05 531.3/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

Corsair 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Corsair 

(730) Innehaver: 
 Gumasol-Werke Dr Mayer GmbH & Co KG, 

Sondernheimer Straße 1, 76726, GERMERSHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Solid rubber tires for fork lift trucks, industrial 
trucks, trailers, diggers for scrap plants, for container 
dollies, transfer dollies, baggage dollies at airports and in 
container loading, with a maximum speed of up to 25 
km/h. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856240 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200508386 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 CH 533682 
(540) Gjengivelse av merket: 

System99 / System-99 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 System99 / System-99 

(730) Innehaver: 
 Gepec AG, Case postale 145, 8042, ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856248 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508387 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.28 DE 305 24 205.9/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

ILIODOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ILIODOR 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Edible oils and fats of all kinds. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856249 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508388 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.03 DE 305 12 792.6/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHICADEE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHICADEE 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers), in 
particular wine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856252 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200508389 
(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:  
 DF jianjian 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 DONGFANG JIANJIAN 

(730) Innehaver: 
 Fujian Shishi Shishipengtian Jianjian Kniting Clothing 

Factory, Pengtian, Shishi, FUJIAN, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing; neckties; headwear; hosiery; scarfs; 
shoes; swim wear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856254 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200508390 
(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:  
 EVOTITE 

(730) Innehaver: 
 Taishan Youshun Chemical Co Ltd, Peng Sha Keng 

Industrial District, Tai-Cheng Town, TAISHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Adhesives for industrial purposes; glue for 

industrial purposes; adhesives for billposting; cement 
(metallurgy); cement for boots and shoes; mastic for 
leather; gums (adhesives) other than for stationery or 
household purposes; wood pulp; fireproof preparation; 
adhesives for paperhanging. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.25 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856261 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508391 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.21 IT PD2004C 000747 
(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 of a sign representing a stylized 
hang glider in upward flight. 

(730) Innehaver: 
 Flycoat SrL, Via Delle Industrie, 9-15, 30100, VENEZIA 

FRAZIONE MARGHERA (VENEZIA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints and paints in the form of pastes and 
powders for industrial use; coating materials (paints) 
based on solid epoxy, polyester and silicon resins for the 
protection of metal and non-metal supports, both for 
decoration and functional purposes; nanostructural 
coating materials and nanostructural coating 
biomaterials, in the form of paints for non-insulating 
decorative coating purposes; hardeners, such as 
siccatives for paints, varnishes and lacquers; additives, 
such as thinners, primers, mordants, thickeners, 
agglutinants and anti-corrosives for paints, varnishes and 
lacquers; mineral fillers, such as natural resins for paints, 
varnishes and lacquers; 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. 
42 Scientific, research, technological and design 
services for developing coatings made from 
thermosetting and non-thermosetting powders based on 
nanotechnology and/or biotechnology; 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: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856262 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508392 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.21 IT PD2004C 000746 
(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 of a sign representing a stylized 
hot-air balloon characterized by a chequered pattern on 
which is superimposed the stylized representation of the 
globe of the world and partially covered by three stylized 
hang gliders in upward flight. 

(730) Innehaver: 
 Flycoat SrL, Via Delle Industrie, 9-15, 30100, VENEZIA 

FRAZIONE MARGHERA (VENEZIA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints and paints in the form of pastes and 
powders for industrial use; coating materials (paints) 
based on solid epoxy, polyester and silicon resins for the 
protection of metal and non-metal supports, both for 
decoration and functional purposes; nanostructural 
coating materials and nanostructural coating 
biomaterials, in the form of paints for non-insulating 
decorative coating purposes; hardeners, such as 
siccatives for paints, varnishes and lacquers; additives, 
such as thinners, primers, mordants, thickeners, 
agglutinants and anti-corrosives for paints, varnishes and 
lacquers; mineral fillers, such as natural resins for paints, 
varnishes and lacquers. 
42 Scientific, research, technological and design 
services for developing coatings made from 
thermosetting and non-thermosetting powders based on 
nanotechnology and/or biotechnology; 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: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856263 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508393 
(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:  
 MOOTER MOOTERSEARCH 

(730) Innehaver: 
 Mooter Pty Ltd, Suite 401 7 Help Street, NSW2067, 

CHATSWOOD, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Providing access to navigation and search 
engines for obtaining and analysing information; the 
transmission of directory and database information via an 
electronic communications network. 
42 Computer services including design and 
development of computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856272 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200508394 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 B-MINE 

(730) Innehaver: 
 Contact 2 Trade sro, Zelezná 4/485, 11000, PRAHA 1, 

CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes, jewellery, fashion jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856281 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508395 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.14 FR 04 3330882 
(540) Gjengivelse av merket: 

Vario Cooking Center 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Vario Cooking Center 

(730) Innehaver: 
 Frima SA, 4, rue de la Charente, 68271, WITTENHEIM 

CEDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Cooking and/or steam generating apparatus for 
processing foodstuffs in institutional kitchens. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856283 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508396 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.20 FR 05 3 335 871 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IGIS INTERNATIONAL GROUP ON INSULIN 

SECRETION 
(730) Innehaver: 

 Biofarma, 22, rue Garnier, 92200, NEUILLY-SUR-SEINE, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter; stationery; instructional and 

teaching material (except apparatus); magazines and 
publications intended for the medical and pharmaceutical 
sector; pharmaceutical or medical publications. 
41 Arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, conventions and seminars, symposiums; 
book publishing; text publishing (other than advertising 
texts); electronic publishing of online books and 
periodicals; all these services are related to the medical 
field. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856284 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200508397 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.20 IT MI2005C004329 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMBOLI 

(730) Innehaver: 
 Incanto Group SrL, Via Aosta 12, 70022, ALTAMURA 

(BARI), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, in particular divans, sofa beds, 
armchairs, chairs, beds, closets, tables and the parts and 
accessories therefor; cushions; mirrors; picture frames. 
24 Upholsteries, particularly for divans, chairs and 
armchairs; table linen; bed linen; pillow cases; bath linen; 
plastic or textile curtains. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856287 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508398 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.15 CH 533377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OFWCS OFFICIAL FIREWORKER WORLD 

CHAMPIONSHIP 
(730) Innehaver: 

 Reto Klotz, Sägestrasse 9, 8640, RAPPERSWIL, CH 
Theo Böhler, Mövenstrasse 23a, 8645, JONA, CH 
Cornel Fäh, Sandstrasse 3, 8717, BENKEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, transmitting and 

reproducing sound or images; optical and magnetic 
recording media, compact discs, DVDs and recording 
discs. 
35 Advertising, business management, business 
administration, office functions. 
41 Training, entertainment, sporting and cultural 
activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856289 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508399 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.19 CH 532852 
(540) Gjengivelse av merket: 

COBRAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COBRAM 

(730) Innehaver: 
 SwissBit AG, Industriestrasse 8, 9552, 

BRONSCHHOFEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer software, excluding 
software relating to banking, finance and the stock 
market; computer equipment, accessories (included in 
this class) and peripheral devices, computer memory 
modules; sound and image reproduction apparatus. 
42 Information technology consulting services; 
provision of access to data banks for the communication 
of data and information and inquiry services (information 
technology services). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856298 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508400 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.03 FR 04 3322971 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOBEFOAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLOBEFOAM 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Dermatologie, 45, place Abel Gance, 92100, 

BOULOGNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, cosmetics, cosmetic products for skin 
and hair care and maintenance, dentifrices. 
5 Dermatological and pharmaceutical 
preparations; dermocosmetics for skin and hair care and 
hygiene. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856302 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508401 
(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:  
 PRIMA Power Bikes 

The trademark comprises both literal and figurative 
elements; there is the wording "PRIMA" in special type 
and above it a fancy curvilinear geometric figure; below 
this combination is the wording "POWER BIKES" in 
special type. 

(730) Innehaver: 
 Cell Service SpA, Via Campagna, 58, 22100, FALOPPIO 

(COMO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Bicycles; bicycles with motor; motor bicycles; 
motorcycles; tricycles; apparatus for locomotion by land, 
structural parts for cycles, motorcycles, motor bicycles 
and motor vehicles; tires and inner tubes for vehicles and 
motor vehicles in general; brakes for cars; rings for car 
brakes; brake shoes for cars; gaskets for car brakes; 
gear shifts for cars, inner tubes for cycles; kickstands for 
cycles; tires for cycles; wheel rims for cycles; brakes for 
cycles; gears for cycles; cranks for cycles; handlebars for 
cycles; pedals for cycles; spokes for cycles; sound 
alarms for cycles; saddles for cycles; chassis for cycles; 
frames for cycles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856305 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508402 
(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:  
 PANRICO donuts 

(730) Innehaver: 
 Panrico SA, Pedro I Pons, 6-8, 08034, BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetic food for medical use; substances for 

medical purposes; flour for pharmaceutical purposes; 
edible vegetable fibres (non-nutritional); bread for 
diabetics. 
16 Publications; paper, cardboard and goods 
made from these materials not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; transfers, adhesives for stationery or 
household purposes; picture cards; plastic packaging 
bags; catalogues, booklets, prospectuses, instruction and 
teaching material (except apparatus). 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, pastry and bakery 
goods, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice 
for refreshment. 
35 Retailing in shops and via global telecomputing 
networks of food products; supply services for others of 
food products; import and export of food products; rental 
of vending machines; sales promotion (for others); 
commercial business management in the food sector; 
organisation and running of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; distribution of advertising material; 
publication of advertising texts; advertising services. 
39 Transport, packaging, storage and distribution 
of food products. 
43 Services for providing food and drink; bar and 
cafeteria services; catering services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856309 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508403 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.25 FR 04 3 320 252 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATTRACTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATTRACTION 

(730) Innehaver: 
 Gerflor SA, 50, cours de la République, 69100, 

VILLEURBANNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile), floor coverings, wall coverings; floor 
coverings made of plastic material. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856313 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508404 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.20 CH 535414 
(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: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, 1007, 

LAUSANNE, CH 
(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. 
9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, monitoring (supervision), 
emergency (life-saving) and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire extinguishers. 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or plated therewith included in 
this class, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments. 
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); printers' type; printing blocks. 
18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof included in this class; animal skins, hides; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
28 Games and toys; gymnastic and sports articles 
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included in this class; decorations for Christmas trees; 
playing cards. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice for refreshment. 
32 Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
38 Telecommunications. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel organisation. 
41 Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856314 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200508405 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 CH 532181 
(540) Gjengivelse av merket: 

TANGAROA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TANGAROA 

(730) Innehaver: 
 Eterna AG Uhrenfabrik (Eterna SA Fabrique d'horlogerie) 

(Eterna Ltd Watch Factory), 46, Schützengasse, 2540, 
GRENCHEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods 

made of these materials or plated therewith included in 
this class, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856319 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508406 
(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:  
 ATELIER3 

The mark consists of the word "ATELIER" in capital 
letters, where the exponential figure "3" is represented on 
the upwards right side; the whole is contained in a 
rectangular frame on a black background, inclined with 
respect to the axis. 

(730) Innehaver: 
 I S A F F SrL Italiana Società Arredamenti Fontanili Flli, 

Via Turati, 41/a, 42020, RONCOLO DI QUATTRO 
CASTELLA (RE), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, school furniture and children fittings, 

namely wardrobes, cupboards, clothes hooks, benches, 
work benches, play pens for babies, movable trolleys for 
babies, chests not of metal, drawers, chest of drawers, 
movable design and painting stands, key holders, 
containers not of metal, picture frames, cradles, 
cushions, divans, showcases, statuettes of wood, wax, 
plaster or plastic, jewelry cases not of precious metal, 
decorative wall plaques not of textile, beds, school 
furniture, furniture of metal, office furniture, armchairs, hat 
racks, umbrellas stands, magazine stands, shelves, short 
step ladders of wood or plastics, filing cabinets, desks, 
chairs, stools, showcases, silver glass (mirrors). 
28 Toys, namely toys for domestic pets, kites, 
archery equipment, namely bows and arrows, play 
balloons, play swimming pools, games, dolls, doll rooms, 
doll houses, doll beds, feeding bottles for dolls, doll 
clothing, ring games, marbles for games, billiard tables, 
skittles, tennis racquets, dice boxes, rocking horses, toy 
construction sets featuring modular pieces to be 
assembled for constructing things, gymnastic apparatus, 
dice, flying disks for sport, dominoes, darts, tokens for 
play machines, toys for babies, electronic games, bowling 
balls, balls for games, skittles games, games tables for 
indoor football, bobsleds, puppets, toy face masks, 
theatrical costume masks, toy models cars, toy scooters, 
teddy bears, roller skates, Jack stones, skate boards, 
tables for ping-pong, chess boards (for draughts), 
toboggans, exercise trampolines (sport clothing), magic 
tricks articles, (backgammon), toy spinning tops. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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(111) Int.reg.nr: 0856525 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200508468 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.12 IT TO 2004C 003326 
(540) Gjengivelse av merket: 

FERRARI SUPERAMERICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERRARI SUPERAMERICA 

(730) Innehaver: 
 Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, 41100, MODENA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 

or water; land motor vehicles, automobiles, structural and 
replacement parts, components and accessories 
therefore all included in this class; brakes, engines, tires 
for land motor vehicles, included in this class; bicycles, 
motor bicycles, vans and trucks. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; scale toy land motor vehicles, hand held 
video games, modular structures construction toys and 
connecting links therefor; toy construction block kits, 
dolls, soft toys. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 18/06, 2006.05.02 
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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.: 0802442 
(210) Søknadsnr.: 200505133 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.20 
 

(540) Gjengivelse av merket 

FUNERGY 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 
VEVEY, CH 

 Innsiger: 
 Vivil A Müller GmbH & Co KG , Moltkestrasse 33, 77654 

OFFENBURG, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230725 
(210) Søknadsnr.: 200503494 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.13 

(540) Gjengivelse av merket 

DUX 
(730) Innehaver: 

 Dux Area Inc, 2329 Minor Avenue East, WA98102 
SEATTLE, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Dux Design AB , Box 1002, 23125 TRELLEBORG, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230726 
(210) Søknadsnr.: 200503496 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.13 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Dux Area Inc, 2329 Minor Avenue East, WA98102 
SEATTLE, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Dux Design AB , Box 1002, 23125 TRELLEBORG, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 230782 
(210) Søknadsnr.: 200502893 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.13 

(540) Gjengivelse av merket 

PROGEMA 
(730) Innehaver: 

 W Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 
EMMERTHAL, DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Fertiva GmbH , Am Victoria-Turm 2, 68163 MANNHEIM, 

DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230824 
(210) Søknadsnr.: 200412863 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.20 
 

(540) Gjengivelse av merket 

(730) Innehaver: 
 Lonsdale Sports Ltd, Grenville Court, Britwell Road, SL1 

8DF BURNHAM, BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Anette Rohde,  , DK 
 Innsigers fullmektig: 
 Anette Rohde,  , DK 
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(111) Reg.nr.: 230850 
(210) Søknadsnr.: 200003358 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.20 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Gro Elisabeth Sille Evju, Hoffsv. 30, 0271 Oslo, 0271 
Oslo, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland,0134 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Einy Langmoen, Eikev 5, 1181 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230876 
(210) Søknadsnr.: 200503308 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.20 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 A&E Television Networks, 235 East 45th Street, 
NY10017 NEW YORK, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Alliance Atlantis Communications Inc , 121 Bloor Street 

East, Suite 1500, ONM4W3M5 TORONTO, CA 
 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230878 
(210) Søknadsnr.: 200503313 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.20 
 

(540) Gjengivelse av merket 

CRIME & INVESTIGATION 
NETWORK 

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

NY10017 NEW YORK, US 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Alliance Atlantis Communications Inc , 121 Bloor Street 

East, Suite 1500, ONM4W3M5 TORONTO, CA 
 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 230911 
(210) Søknadsnr.: 200502129 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.27 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 MTU Telecom Norge AS, Postboks 2010, 3255 LARVIK, 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 MTU Telecom Norge AS , Postboks 2010,3255 LARVIK, 

NO 
 Innsiger: 
 Mobipay International SA , Paseo de Recoletos, 10, 

28001 Madrid, ES 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 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.: 206982 
(210) Søknadsnr.: 200008570 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2001.03.12 

(540) Gjengivelse av merket 

TERRASCOPE 
(730) Innehaver: 

 In:Corporate Holding AS, Wdm. Thranes gt. 77, 0174 
Oslo, 0174 Oslo, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 

Majorstuen,0303 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Terra Networks SA , Avenida de las Dos Castillas, 33 

Edificio Atica 1, 28224 Pozuelo de Alarcon (Madrid), ES 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes. 
  

 
(111) Reg.nr.: 223973 
(210) Søknadsnr.: 200302359 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.08.02 

(540) Gjengivelse av merket 

VISANOVA 
(730) Innehaver: 

 Visanova AS, Husebybakken 14 A, 0379 Oslo, 0379 
Oslo, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Visanova AS , Husebybakken 14 A,0379 Oslo, NO 
 Innsiger: 
 Visa International Service Association , P.O. Box 8999, 

CA94128-8999 SAN FRANCISCO, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Registreringen oppheves. 
  



 endringer i varefortegnelse 2006.05.02 - 18/06

 

136 
 

Endringer i varefortegnelsen for nasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 125035 
(151) Reg.dato: 1986.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.04.30 

(210) Søknadsnr: 19844520 
(220) Inndato: 1984.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

LATOUR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

33 Vin, musserende vin, vin av fransk opprinnelse, 
nemlig champagne, sider, brandy, likører, brennevin og 
sprit. 

  
 
(111) Reg.nr.: 173598 
(151) Reg.dato: 1996.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.05.30 

(210) Søknadsnr: 19951345 
(220) Inndato: 1995.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLUIE D'ETE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

3 Velluktende tre, røkelse, duftende produkter 
(parfymer), oljer for parfymer; parfymeplater og 
parfymeprodukter for hus-parfymespredere, potpurrier 
(blanding av blomster og urter til bruk i dufter). 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 227299 
(151) Reg.Dato.: 2005.06.30 
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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.: 103833 
(730) Tidligere innehaver: 
 Scanfashion BV, Hessenbergweg 8-10, Amsterdam, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Waalfin Holding SA, 7, Place du Théâtre, 2613 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 107182 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lipe-Rollway CORP., 7600 Morgan Road, Liverpool, NY 

13090, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Lipe Corp, 400 Dorr Street, OH43615 TOLEDO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 119898 
(730) Tidligere innehaver: 
 Dentsply Research and Development CORP, Milford, DE, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 Dentsply International Inc, 221 West Philadelphia Street, 

PA17405-0872 YORK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 124707 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bahlsen KG, Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co KG, 

Bemeroder Strasse 71, 30559 HANNOVER, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 124946 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hella Fahrzeugteile Austria GmbH & Co KG, 

Fabriksgasse 2, 7503 GROSSPETERSDORF, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Hella Fahrzeugteile Austria GmbH, Fabriksgasse 2, 7503 

GROSSPETERSDORF, AT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 124962 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bayer CropScience Ltd, CB25HU HAUXTON, 

CAMBRIDGE, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Arysta LifeScience Corp, 2-18, Nakanoshima 3-chome, 

Kita-ku, 530-8622 OSAKA, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
 

(111) Reg.nr.: 130980 
(730) Tidligere innehaver: 
 K/S Åsmund S. Lærdal AS & CO, Stavanger Stavanger, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 133014, 210164 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lichtwer Pharma GmbH, 8-10, Wallenroder Strasse, 

13435 BERLIN, DE 
Lichtwer Pharma GmbH, Wallenroder Strasse 8-10, 
13435 BERLIN, DE 

(740) Ny Innehaver: 
 Lichtwer Healthcare GmbH & Co KG, Wallenroder 

Strasse 8-10, 13435 BERLIN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 136004 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nycomed Imaging AS, Postboks 4220 Nydalen, 0401 

Oslo, 0401 Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 137128 
(730) Tidligere innehaver: 
 Surface Specialties SA, Allée de la Recherche 60, 1070 

BRUSSEL, BE 
(740) Ny Innehaver: 
 Cytec Surface Specialties SA, Square Marie Curie 11, 

1070 ANDERLECHT, BE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 137612, 144784 
(730) Tidligere innehaver: 
 Solvay, Brussel, BE 
(740) Ny Innehaver: 
 Solvay Industrial Foils Management and Research SA, 

Rue du Prince Albert, 33, 1050 BRUSSEL, BE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 142183 
(730) Tidligere innehaver: 
 Centaur Clothes Netherlands BV, Breda, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Waalfin Holding SA, 7, Place du Théâtre, 2613 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
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(111) Reg.nr.: 155063 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 

81739 MÜNCHEN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Kerpen GmbH & Co KG, Zweifaller Str. 275-287, 52224 

STOLBERG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 157955 
(730) Tidligere innehaver: 
 Brambles Australia Ltd, Level 40 Gateway 1 Macquarie 

Place, NSW2000 SYDNEY, AU 
(740) Ny Innehaver: 
 Brambles Technology Pty Ltd, Level 40 Gateway, 1 

Macquarie Place, NSW2000 SYDNEY, AU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 163372, 163610, 172511, 172512, 210851, 

214234, 210852 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rose Art Industries INC, NJ ORANGE, US 

Rose Art Industries Inc, 6 Regent Street, Livingston, NJ 
07039, US 
Rose Art Industries, INC, Livingston, NJ, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Mega Bloks International Sarl, Bahnhofstrasse 28, 6300 

ZUG, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171231, 183228 
(730) Tidligere innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 

DARMSTADT, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 VWR International BVBA, Haasrode Researchpark Zone 

3, Geldenaaksebaan 464, 3001 LEUVEN, BE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171464 
(730) Tidligere innehaver: 
 THORN (IP) Limited, Reading, Berkshire, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Thorn (IP) Ltd, Carmelite, 50 Victoria Embankment, 

EC4Y0DX BLACKFRIARS, LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172336 
(730) Tidligere innehaver: 
 "STOMIL-OLSZTYN" SA, Olsztyn, PL 
(740) Ny Innehaver: 
 Michelin Recherche et Technique SA, Route Louis Braille 

10-12, 1763 GRANGES-PACCOT, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 172503 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bontrager Cycles INC, Santa Cruz, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Trek Bicycle Corp, 801 West Madison Street, WI53594 

WATERLOO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172838 
(730) Tidligere innehaver: 
 LaFace Records, INC, Atlanta, GA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 LaFace Records LLC, 137-139 WEst 25th Street, NY 

NEW YORK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173335 
(730) Tidligere innehaver: 
 The Liposome Company Inc, One Research Way, 

Princeton Forrestal Center, NJ08540-6619 PRINCETON, 
US 

(740) Ny Innehaver: 
 Elan Pharmaceuticals Inc, 800 Gateway Boulevard, 

CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173553, 173554, 172288, 174094 
(730) Tidligere innehaver: 
 Huntsman Corporation, Salt Lake City, UT, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Huntsman Petrochemical Corp, 110003 Woodloch Forest 

Drive, The Woodlands, TX77380, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 173812 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rockshox, INC, San Jose, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 SRAM Corp, 1333 North Kingsbury, 4th Floor, IL60622 

CHICAGO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174199 
(730) Tidligere innehaver: 
 Brossard France SA, Villepinte, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Brossard SA, Route de Pont de l'Arche, 27110 LE 

NEUBOURG, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174458 
(730) Tidligere innehaver: 
 Brossard France SA, Villepinte, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Brossard SA, Route de Pont de l'Arche, 27110 LE 

NEUBOURG, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 174459 
(730) Tidligere innehaver: 
 Brossard France SA, Villepinte, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Brossard SA, Route de Pont de l'Arche, 27110 LE 

NEUBOURG, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 179045 
(730) Tidligere innehaver: 
 Asahi Chemical Industry, CO, LTD, Tokyo, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Asahi Kasei Life & Living Corp, 1-2, Yuraku-cho 1-chome, 

Chiyoda-ku, 100-8440 TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 179739 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bridon plc, 15-19 New Fetter Lane, EC4A1LY LONDON, 

GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Certex Holding AB, Box 100, 44723 VÅRGÅRDA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 179945 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pecunia AS, Akersgt. 8, 0158 Oslo, 0158 Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Pecunia AS, Postboks 1230 Vika, 0110 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 186331 
(730) Tidligere innehaver: 
 BMG Music, 1540 Broadway, NY NEW YORK, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Bertelsmann Music Group Inc, 1540 Broadway, 

NY10036-4039 NEW YORK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 189972 
(730) Tidligere innehaver: 
 K Line (Europe) Ltd, London, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 K Line Holding (Europe) Ltd, River Plate House, 7-11 

Finsbury Circus LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 195091 
(730) Tidligere innehaver: 
 SATS Skandinavia AS, Robsrudskogen 15, 1470 

Lørenskog, 1470 Lørenskog, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 SATS Norge AS, Robsrudskogen 15, 1470 

LØRENSKOG, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 199 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rolls-Roys PLC, London, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Roll-Royce Motor Cars Ltd, Ellesfield Avenue, Bracknell, 

RG128TA BERKSHIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 199775 
(730) Tidligere innehaver: 
 Luis Gasser SpA CHIUSA (BOLZANO), IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Tyrol Finance Srl, Via Pizach 11, 39038 SAN CANDIDO, 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 201100 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rig Technology Ltd, Houston, TX, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Varco I/P Inc, 1000 Richmond Boulevard, TX77042 

HOUSTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 204775, 230183 
(730) Tidligere innehaver: 
 Deep Water Composites AS, Postboks 94, 1325 Lysaker, 

1325 Lysaker, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Aker Kværner Subsea AS, Postboks 2040, 5409 STORD, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 205206 
(730) Tidligere innehaver: 
 Terje Ingemar Larsson, 2218 Lundersæter, 2218 

Lundersæter, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Titos Produktions DA, 2216 ROVERUD, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 212828 
(730) Tidligere innehaver: 
 Prime Time.net AS, Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo, 

0107 Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Aftenposten Multimedia AS, Postboks 1 Sentrum, 0051 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 215595, 224580 
(730) Tidligere innehaver: 
 PABU Services Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 1269, 

Wilmington, DE 19801, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Great Lakes Chemical Corp, 9025 North River Road, 

Suite 400, IN46240 INDIANIAPOLIS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 219583 
(730) Tidligere innehaver: 
 Brambles Australia Ltd, NSW SYDNEY, AU 
(740) Ny Innehaver: 
 Recall Technology Pty Ltd, Level 40 Gateway, 1 

Macquarie Place, NSW2000 SYDNEY, AU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 222370 
(730) Tidligere innehaver: 
 Norgesmøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 

BERGEN, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Norgesmøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 

BERGEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 223615 
(730) Tidligere innehaver: 
 Foss Varenhed Enterprises AS, Teglverksveien 7, 3400 

Lier, 3400 Lier, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Foss & Varenhed Enterprises AS, Teglverksveien 7, 3400 

LIER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 224058 
(730) Tidligere innehaver: 
 TDC Forlag A/S, Postboks 192, Rødovrevej 241, DK-

2610 Rødovre, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 TDC A/S, Nørregade 21, 0900 KØBENHAVN C, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 231043 
(730) Tidligere innehaver: 
 Islamic Relief, 19 Rea Street South, B56LB 

BIRMINGHAM, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street South, B56LB 

BIRMINGHAM, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 24785, 32351, 47773, 53146, 69941, 

124843 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nycomed ASA, Postboks 4220 Torshov, 0401 OSLO, NO

Hafslund Nycomed AS, Postboks 4220 Torshov, 0401 
Oslo, 0401 Oslo, NO 

(740) Ny Innehaver: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 29618, 58815, 19777, 20181, 195374 
(730) Tidligere innehaver: 
 United Biscuits Iberia SL, Montornes del Valles, ES 
(740) Ny Innehaver: 
 Postres United Biscuits SA, Poligono Industrial El 

Raiguer, c/Raiguer No.12, Montornes del Valles 
BARCELONA, ES 

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

0306 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 40259 
(730) Tidligere innehaver: 
 Allis-Chalmers CORP, West Allis, WI, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Allis-Chalmers Energy Inc, 5075 Westheimer, TX 

HOUSTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 62443 
(730) Tidligere innehaver: 
 DSM Polyolefine GmbH, Pawiker Strasse 30, 45896 

GELSENKIRCHEN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Sabic Petrochemicals BV, Poststraat 1, 6135KR 

SITTARD, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 68333 
(730) Tidligere innehaver: 
 Diamond Walnut Growers, INC, Stockton, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Diamond Foods Inc, 1050 S Diamond Street, CA95205 

STOCKTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 69371 
(730) Tidligere innehaver: 
 Louis  Doyen og Léon  Doyen 

55 avenue Pasteur 
69370 Didier-au Mont d'Or, FR 

(740) Ny Innehaver: 
 Léon  Doyen  

95 rue Joliot Curie 
69005 LYON, FR 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 69625 
(730) Tidligere innehaver: 
 Les Fils de Louis Mulliez SA, Roubaix, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Phildar, 15 avenue des Paraboles, 59100 ROUBAIX, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 70109 
(730) Tidligere innehaver: 
 Adax Fabrikker AS, Postboks 38, 3061 Svelvik, 3061 

Svelvik, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Adax AS, Postboks 38, 3061 SVELVIK, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 77693 
(730) Tidligere innehaver: 
 Emsa-Werke Wulf GmbH & Co, Grevener Damm 215-

225, D-48282 Emsdetten, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Emsa GmbH, Grevener Damm 215-225, 48282 

EMSDETTEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
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(111) Reg.nr.: 90642, 91649, 172990 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bumble Bee Seafoods LLC, 9655 Grantie Ridge, San 

Diego, CA 92123, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Bumble Bee Foods LLC, 9655 Granite Ridge, CA92123 

SAN DIEGO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 95515 
(730) Tidligere innehaver: 
 Signode CO AB, Täby, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, IL60025 

GLENVIEW, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 96526 
(730) Tidligere innehaver: 
 Furono Electric CO, LTD, Nagasaki-ken, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Furuno Electric Co Ltd, 9-52, Ashihara-cho, 662-8580 

NISHINOMIYA-SHI, HYOGO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 97589 
(730) Tidligere innehaver: 
 Overhead Door Corporation, Dallas, TX, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Overhead Door Corp, 2501 South State Highway 121, 

Suite 200, TX75067 LEWISVILLE, US 
(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: 

Nya Västkuststugan AB 
Överlida, SE 

(730) Nytt navn: 
VästkustStugan AB 
51265 MJÖBÄCK, SE 

  
 
(730) Tidligere navn: 

Trallfa Industrier AS 
Gravarsveien 56 
4306 Sandnes, NO 

(730) Nytt navn: 
Trallfa Industrier AS 
Trallfa Gården, Vassbotnen 1 
4313 SANDNES, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 103833 
(210) Søknadsnr.: 19773548 
(730) Innehaver: Waalfin Holding SA, 7, Place du 

Théâtre, 2613 LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 130980 
(210) Søknadsnr.: 19862709 
(730) Innehaver: Laerdal Medical AS, Postboks 377, 

4002 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 157955 
(210) Søknadsnr.: 19890276 
(730) Innehaver: Brambles Technology Pty Ltd, Level 

40 Gateway, 1 Macquarie Place, 
NSW2000 SYDNEY, AU 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 175149 
(210) Søknadsnr.: 19944042, 19944043, 19947106, 

19947107 
(730) Innehaver: Ecolab GmbH & Co OHG, 

Reisholzer-Werftstrasse 38-42, 
40589 DÜSSELDORF, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 171464 
(210) Søknadsnr.: 19935024 
(730) Innehaver: Thorn (IP) Ltd, Carmelite, 50 Victoria 

Embankment, EC4Y0DX 
BLACKFRIARS, LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 171784 
(210) Søknadsnr.: 19932132 
(730) Innehaver: Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, 

Ohta-ku, 144-8531 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172336 
(210) Søknadsnr.: 19947391 
(730) Innehaver: Michelin Recherche et Technique 

SA, Route Louis Braille 10-12, 1763 
GRANGES-PACCOT, CH 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 175890 
(210) Søknadsnr.: 19923691, 19952484 
(730) Innehaver: Remy Finance BV, Blaak 16 6th 

Floor, 3011TA ROTTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172734 
(210) Søknadsnr.: 19946356 
(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.: 172838 
(210) Søknadsnr.: 19952466 
(730) Innehaver: LaFace Records LLC, 137-139 WEst 

25th Street, NY NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173335 
(210) Søknadsnr.: 19946462 
(730) Innehaver: Elan Pharmaceuticals Inc, 800 

Gateway Boulevard, CA94080 
SOUTH SAN FRANCISCO, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174094 
(210) Søknadsnr.: 19944873, 19944874, 19944875, 

19944876 
(730) Innehaver: Huntsman Petrochemical Corp, 

110003 Woodloch Forest Drive, The 
Woodlands, TX77380, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173749 
(210) Søknadsnr.: 19940018 
(730) Innehaver: Cray Valley SA, 12, Place de l'lris, 

92400 COURBEVOIE, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173966 
(210) Søknadsnr.: 19952106 
(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 
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(111) Reg.nr.: 173971 
(210) Søknadsnr.: 19952700 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174117 
(210) Søknadsnr.: 19946936 
(730) Innehaver: Bandai U.K. Limited, Southampton, 

GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174199 
(210) Søknadsnr.: 19951515 
(730) Innehaver: Brossard SA, Route de Pont de 

l'Arche, 27110 LE NEUBOURG, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174458 
(210) Søknadsnr.: 19951513 
(730) Innehaver: Brossard SA, Route de Pont de 

l'Arche, 27110 LE NEUBOURG, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174459 
(210) Søknadsnr.: 19951514 
(730) Innehaver: Brossard SA, Route de Pont de 

l'Arche, 27110 LE NEUBOURG, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174538 
(210) Søknadsnr.: 19923609 
(730) Innehaver: Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, 

Ohta-ku, 144-8531 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174738 
(210) Søknadsnr.: 19915458 
(730) Innehaver: Yoplait Marques Internationales, 170 

bis Boulevard du Montparnasse, 
75014 PARIS, FR 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 179045 
(210) Søknadsnr.: 19957073 
(730) Innehaver: Asahi Kasei Life & Living Corp, 1-2, 

Yuraku-cho 1-chome, Chiyoda-ku, 
100-8440 TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 179945 
(210) Søknadsnr.: 19960499 
(730) Innehaver: Pecunia AS, Akersgt. 8, 0158 Oslo, 

0158 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 189972 
(210) Søknadsnr.: 19974406 
(730) Innehaver: K Line Holding (Europe) Ltd, River 

Plate House, 7-11 Finsbury Circus 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 201100 
(210) Søknadsnr.: 199908842 
(730) Innehaver: Varco I/P Inc, 1000 Richmond 

Boulevard, TX77042 HOUSTON, US
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 224580 
(210) Søknadsnr.: 200114235, 200200844 
(730) Innehaver: PABU Services Inc, 300 Delaware 

Avenue, Suite 1269, Wilmington, DE 
19801, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 219583 
(210) Søknadsnr.: 200201913 
(730) Innehaver: Recall Technology Pty Ltd, Level 40 

Gateway, 1 Macquarie Place, 
NSW2000 SYDNEY, AU 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173964 
(210) Søknadsnr.: 40470, 19951947 
(730) Innehaver: Colgate-Palmolive-Peet Co, New 

York, NY, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 53464 
(210) Søknadsnr.: 66246 
(730) Innehaver: Adax AS, Postboks 38, 3061 

SVELVIK, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 69625 
(210) Søknadsnr.: 88336 
(730) Innehaver: Phildar, 15 avenue des Paraboles, 

59100 ROUBAIX, FR 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 70109 
(210) Søknadsnr.: 87450 
(730) Innehaver: Adax AS, Postboks 38, 3061 

SVELVIK, NO 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
 
124662 2016.04.03 

124677 2016.04.03 

124774 2016.04.10 

124818 2016.04.17 

124833 2016.04.17 

124879 2016.04.17 

124919 2016.04.24 

124962 2016.04.24 

124963 2016.04.24 

125157 2016.05.15 

125194 2016.05.29 

125228 2016.05.29 

125536 2016.06.19 

125731 2016.07.10 

125873 2016.07.24 

126047 2016.08.14 

126049 2016.08.14 

13553 2016.05.19 

13694 2016.08.02 

13958 2016.04.16 

169831 2015.10.19 

171784 2016.04.03 

171802 2016.04.03 

171976 2016.04.11 

172002 2016.04.11 

172003 2016.04.11 

172075 2016.04.11 

172091 2016.04.11 

172119 2016.04.11 

172122 2016.04.11 

172135 2016.04.11 

172209 2016.04.11 

172220 2016.04.18 

172223 2016.04.18 

172224 2016.04.18 

172229 2016.04.18 

172232 2016.04.18 

172233 2016.04.18 

172288 2016.04.18 

172336 2016.04.18 

172346 2016.04.18 

172369 2016.04.18 

172411 2016.04.18 

172419 2016.04.18 

172422 2016.04.18 

172468 2016.04.18 

172478 2016.04.18 

172510 2016.04.18 

172511 2016.04.18 

172512 2016.04.18 

172529 2016.01.18 

172537 2016.03.28 

172574 2016.04.25 

172592 2016.04.25 

172682 2016.04.25 

172687 2016.04.25 

172787 2016.05.02 

172805 2016.05.02 

172828 2016.05.02 

172893 2016.05.02 

172941 2016.05.09 

173015 2016.05.09 

173019 2016.05.09 

173029 2016.05.09 

173030 2016.05.09 

173044 2016.05.09 

173056 2016.05.09 

173062 2016.05.15 

173069 2016.05.15 

173078 2016.05.15 

173080 2016.05.15 

173118 2016.05.15 

173200 2016.05.23 

173249 2016.05.23 

173319 2016.05.23 

173521 2016.05.30 

173598 2016.05.30 

173618 2016.05.30 

173627 2016.05.30 

173668 2016.05.30 

173669 2016.05.30 

173670 2016.05.30 

173690 2016.06.06 

173700 2016.06.06 
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(111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 
 

173779 2016.06.06 

173910 2016.06.06 

173964 2016.06.06 

173966 2016.06.06 

174017 2016.06.06 

174032 2016.06.06 

174033 2016.06.06 

174034 2016.06.06 

174038 2016.06.06 

174039 2016.06.06 

174055 2016.06.13 

174092 2016.06.11 

174122 2016.06.13 

174136 2016.06.13 

174180 2016.06.13 

174231 2016.06.13 

174301 2016.06.20 

174426 2016.06.20 

174458 2016.06.20 

174459 2016.06.20 

174597 2016.06.27 

174630 2016.06.27 

174632 2016.06.27 

174667 2016.06.27 

174698 2016.06.27 

174779 2016.06.27 

174916 2016.07.04 

174947 2016.07.04 

174948 2016.07.04 

175245 2016.07.11 

175313 2016.07.11 

175391 2016.07.18 

175548 2016.07.18 

175553 2016.07.18 

175653 2016.07.18 

175746 2016.07.25 

175775 2016.07.25 

175790 2016.07.25 

175929 2016.07.25 

176101 2016.08.08 

176124 2016.08.08 

176194 2016.08.15 

176402 2016.08.22 

176403 2016.08.22 

176491 2016.08.29 
  

(111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 
 
 

176615 2016.09.05 

176750 2016.09.19 

177256 2016.10.10 

177698 2016.10.31 

177744 2016.10.31 

33987 2016.06.03 

48210 2016.05.23 

48405 2016.06.28 

48438 2016.06.20 

48540 2016.05.23 

48896 2016.05.04 

67843 2016.01.20 

68982 2016.05.12 

69073 2016.05.26 

69083 2016.05.26 

69228 2016.06.08 

69400 2016.07.05 

70166 2016.09.29 

96319 2016.04.22 

96342 2016.04.29 

96362 2016.04.29 

96431 2016.05.13 

96452 2016.05.13 

96696 2016.06.10 

96741 2016.06.24 
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Rettelser 
 
 
I Varemerketidende nr. 05/06 ble int.reg.nr. 
0814819 (200400092) kunngjort med feil i merket. 
Se ny kunngjøring s. 72. 
 
I Varemerketidende nr. 02/06 ble det ved en feil 
kunngjort endring i varefortegnelsen for reg.nr. 
52325 (64428). Riktig varefortegnelse i 
registreringen er: 
Klasse 6 Metallurgiske produkter, støpegods av alle slag, 
smiegods, pressgods; varer av uedle metaller, nemlig 
lagringstanker; fortykningstromler; gjengehoder (av metall); 
klemelementer, klemanordninger, hylser(metall); deler for 
skipsbygning (ikke opptatt i andre klasser).  
Klasse 7 Maskiner og maskindeler til valseverk, 
valseverkstativer av jern og stål, transportanordninger for 
valsede produkter, fortykningstromler, valsemaskiner, 
sluttbehandlingsinstallasjoner for valset materiale; 
pakningsmaskiner; maskiner for bergverksdrift, jordbor for 
gruver, vaskeapparater og sorteringsmaskiner for kull og malm, 
kullhuggemaskiner; knuse-, male- og sorteringsmaskiner og 
anlegg, knusere, møller, granulatorer, vibratorer, blandere og 
sorterere (maskiner), transportører; høytrykksmaskiner og -
installasjoner, hydrauliske forsterkere, løftedonkrafter, 
løfteplattformer og -bord, ekspansjonsmaskiner, dampkjeler for 
maskiner; maskiner og innretninger for den kjemiske industri og 
sukkerfabrikker, bryggerier, alkoholbrennerier, gassverk; 
kjølemiddelfiltre for verktøymaskiner, luftfiltere for 
sigarettmaskiner maskin- eller motordeler (ikke opptatt i andre 
klasser); papirmaskiner, papirmøller, slagmøller, agitatorer, 
våtslipere, elektriske renseanordninger, rensemaskiner for korn 
og frø; høytrykksmassematere, rystesoll (maskiner) 
papirmaskintromler, repertører, våtpresser, kalender- og 
papirskjæremaskiner, papirviklings- og omviklingsmaskiner, 
maskiner og installasjoner for glassindustrien i form av 
automatiske glassflaskeblåsemaskiner, automatiske maskiner for 
fremstilling av elektriske pærer, automatiske klippemaskiner for 
elektriske pærer, automatikk for fremstilling av glasskuler, 
presser for fremstilling av glassprodukter, plateglassmaskiner, 
maskiner for fabrikasjon av støpt glass; tobakk- og 
sigarettfabrikasjonsmaskiner; trykkemaskiner, roterende 
trykkemaskiner, pakkemaskiner, maskinverktøy for 
metallindustrien, dreiebenker, horisontalboringsmaskiner, 
fresemaskiner, trebearbeidningsmaskiner, skjære- og 
metallbearbeidningsverktøy og fresekuttere (drevet mekanisk); 
gjengetapper, gjengebakker, gjengehoder, opprømmere og 
ekspansjonsdorer (maskindeler); stempelringer, medbringere på 
dreiebenker, styrepinner og -innsatser, sentreringsinnsatser og 
tapper; reduksjonshylser (maskindeler), borejigger, delehoder og 
-bord, jern- og stålstativer for maskiner, bore- og gravestillaser, 
verktøyslipemaskiner; borhoder, boringer og borholdere (deler av 
bormaskiner), knevektarmpresser for opprettingsarbeide; 
maskindeler (ikke opptatt i andre klasser), veivaksler, 
drevkasser, tannhjul, fjærer (maskindeler) veivalser for damp-, 
petroleum-, bensin- og alkoholdrift; gravemaskiner, 
motorgrabber, faste- og dreiekraner og deler og tilbehør hertil, 
nemlig sveiver, master, vinsjer, nedfiringsinntretninger, 
skyvebuer, dreieskiver, forbrennings- og dieselmotorer (ikke for 
landkjøretøyer), turbiner (ikke for landkjøretøyer), 
kondensasjonsanlegg, brennstoffpumper for moterer, 
damppumper, gjødselsvannpumper, hagepumper, luftpumper 
(som installasjon i garasje), luftkompressorer for kjøleanlegg, 
maskinkompressorer, turbokompressorer, blåsemaskiner, 
turboblåsere; elektriske maskiner (generatorer) turbogeneratorer, 
elektriske motorer og dampmotorer (ikke for landkjøretøy) 
gassmotorer, hydrauliske motorer, motroer for fly og skip.  
Klasse 8 Sakser, sager og rørutvidere av metall (redskaper); 
skjæreverktøy og metallbearbeidingsverktøy (manuelt drevne); 
fresekuttere, spiralbor, brotsjer, forsterkningsbor, senkebor, 
fasongbor (redskaper); borhoder, bearbeidelsesverktøy, 
fastspenningsverktøy, ekspansjonsdorer og borhylser 

(redskaper); stativer for slipeapparater, skjerpeverktøy og 
borholdere (redskaper), vinkellinjaler, slipeapparater.  
Klasse 9 Elektrolyseører; automatiske regulatorer; prøvings- 
og målemaskiner, vinkelmålere, målestykker, maler, lærer, tapp- 
og ringlærer, planskiver, rettholter, oppretningsplater, måle- og 
prøvepassere (måleinstrumenter), skyvelærer og -anordninger, 
vaterpass; bensinpumper for bensinstasjoner, brannpumper, 
motordrevne brannpumper, elektriske fordelere for 
hydroelektriske generatorer og turbogeneratorer, 
transformatorer, strømbrytere, drosselspoler, strømavtagere, 
omkoplingsbrytere, frakoplingsbrytere, 
hastighetskontrollanordninger, fotokopieringsmaskiner, og- 
appartater herunder elektrostatiske og termiske; 
shuntfeltregulatorer, hastighetsregulatorer for komutatorer, 
elektriske motstander, elektriske reléer, løftemagneter, elektriske 
sleperingskollektorer, bryteranordninger, stillverk, radar.  
Klasse 11 Kjølebord (for valseverk), beskikningsinstallasjoner 
for industrielle ovner, industrielle ovner, 
trykkvannsakkumulatorer, høytrykksarmaturer, autoklaver, kjeler 
for oppvarming, stasjonære kjeler; apparater og innretninger for 
oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventillasjon og vanntilførsel 
til bruk i den kjemiske industri, alkoholbrennerier, gassverk; 
surstoffanlegg, ekstraksjonsanlegg, sukkerfabrikker og 
bryggerier; filtre, ikke maskin eller motordeler; kvistfangere, 
sandfangere, forfangere; luft- og vannrenseapparater, 
matevannsforvarmere, forvarmere, kjernefysiske reaktorer og 
deres deler (ikke opptatt i andre klasser), elektriske apparater til 
oppvarming, elektriske tennere.  
Klasse 12 Installasjoner for transport ved kabel (taubaner), 
transportapparater (heiser) ved kabel, bremseanordninger for 
heiser, heisestoler, gruvetraller, fordrevogner for gruver, 
transportmidler i gruver, installasjoner for gruvetraller; 
lokomotiver, automobiler, busser, lastebiler, lastebiler med 
tippbart lasteplan, traktorer, biler for spesielle formål, 
trolleybusser, forbrennings- og dieselmotorer for landkjøretøyer; 
turbiner for landkjøretøyer; luftpumper for ringer i kjøretøyer som 
tilleggsutstyr til kjøretøyet; elektriske motorer og dampmotorer 
for landkjøretøyer; startere for landkjøretøyer; skip og fly.  
Klasse 16 Linjaler og tegnevinkler, reproduksjonsapparater 
(kontorrekvisita), risseverktøy og risseanordninger.  
Klasse 17 Elektrisk isolerende materiale eller isolatorer, 
isolasjonsmateriell til elektrisk isolering.  
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