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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(526) Unntaksanmerkning 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
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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.: 235391 
(151) Reg.dato.: 2006.10.05 
(210) Søknadsnr.: 200603977 
(220) Inndato: 2006.04.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PTC SafeLift 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Petroleum Technology Company AS, Slettestrandveien 
13, 4032 STAVANGER, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Ventiler og maskiner for oljeindustrien. 
 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og 
installasjon. 
 
40 Bearbeiding av metaller, kompositt og 
tetningsmaterialer. 
 
42 Utvikling av ventiler, pakninger og maskiner til 
industrien. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236026 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200501870 
(220) Inndato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHANGE RULES! 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nordnet Bank AB, Box 14077, 16714 BROMMA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Brosjyrer; verdipapirer; kort; aviser; 

tidsskrifter; konvolutter; indeksregistere; postkort, 
håndbøker (manualer); plakater; kalendere; magasiner 
(periodiske); løsbladspermer; trykte publikasjoner; 
løsbladspublikasjoner; løse informasjonsblader; 
permer.  
 
36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet; 
elektronisk bankvirksomhet; banktjenester utført fra 
datamaskin og/eller telefon; handel med verdipapirer, 
herunder handel med aksjer, obligasjoner, valuta og 
derivater; verdipapirmegling; eiendomsmegling; 
kapitalinvesteringer; clearingvirksomhet; 
clearingsentraler; elektroniske pengeoverføringer; 
elektroniske valutaoverføringer; gjennomføring av 
innsamlinger; forsikringskonsultasjoner; 
forsikringsvirksomhet; inkassobyråer; 
eiendomsforvaltning; valutaveksling; factoring; 
forvaltning; finansielle vurderinger (forsikring, bank, 
eiendom); finansiell forvaltning; finansielle analyser; 
finansielle konsultasjoner; brannforsikringstjenester; 
fondsinvestering; tjenester vedrørende 
kausjonistvirksomhet; kausjonisttjenester; opprettelse 
av kausjonsforbindelser; 
sykeforsikringsgarantitjenester; informasjon vedrørende 
forsikringer; utferdigelse av kredittkort; utstedelse av 
reisesjekker; finansieringstjenester; finansiering av 
leiekjøp; leasing av fast eiendom; utlom mot sikkerhet; 
livsforsikringstjenester; kredittgivning; hypotekbanker; 
aksjefondsbygging; vurdering av fast eiendom; 
tjenester vedrørende sikkerhetsoppbevaring; 
sparebanker; børsnotering; tillitsmannskap; deponering 
av verdisaker; skatteberegning. 
 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236027 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200600434 
(220) Inndato: 2006.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STUDIO 9 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nine West Development Corp, 200 West Ninth Street 
Plaza, Suite 700, DE19801 WILMINGTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Fottøy, klær, hodeplagg 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236028 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200602457 
(220) Inndato: 2006.03.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Stetind 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Orient Import AS, Havnegata 9, 8006 BODØ, NO 
(740) Fullmektig: 

 mpDesign AS , v/ Anne Kristensen, Postbok 627, 8001 
BODØ, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstiler og tekstilvarer. 

 
25 Klær, fottøy og fritidsplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236029 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200501345 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENERATOR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Generator DA, Postboks 1042, 3210 SANDEFJORD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

annonsebyråer, bedriftsledelse av hoteller, 
bedriftsledelse for utøvende kunstnere, 
bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, bistand ved 
forretningsledelse, dekorasjon av butikkvinduer, 
demonstrasjon av varer, faglige konsultasjoner om 
forretninger, fjernsynsreklame, forretningsevaluering, 
forretningsinformasjoner, rådgivning for 
forretningsledelse, forretningsundersøkelser, 
gallupundersøkelse, bistand for ledelse av handels- eller 
industrivirksomheter, informasjonsbyrå, konsulentbistand 
i forretningssaker, konsultasjoner for bedrifter og 
forretningsledelse, markedsstudier, 
markedsundersøkelser, meningsmåling, on-line 
annonsering på datanettverk, oppdatering av 
reklamedokumentasjon, rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse, public relation, publisering av 
reklametekster, radioreklame og -annonsering, 
reklamebyråer, reklameoppslag, reklamevirksomhet, 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse, 
salgsfremmende tjenester, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia, utleie av reklamemateriell, utleie 
av reklameplass, utsendelse av reklameannonser, 
utsendelse av reklamemateriell. 
 
41 Utgivelse av bøker, digital bildebearbeidelse, 
filminnregistrering på videobånd, filmproduksjon, 
filmproduksjon på videobånd, fotografering, 
fotografireportasjer, fremvisning, innspillingsstudioer, 
instruksjon, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, 
tekstforfattervirksomhet, utleie av kinematografiske 
apparater og tilbehør, utleie av lydopptak, utleie av 
lydutstyr, videobåndredigering, videofilming. 
 
42 Opprettelse og vedlikehold av websider for 
andre. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236030 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605380 
(220) Inndato: 2006.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALUVIA 
(541) Merket er et ordmerke 
(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, herunder et 
antiviruspreparat. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236031 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605381 
(220) Inndato: 2006.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVANTELLIS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196-1079 
SCHAUMBURG, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Integrert kommunikasjons-hardware og -
software, nemlig chassis, servere, styreenheter, 
mikroprosessorer, operativsystemer, software for bruk 
ved implementering av kommunikasjonsnettverk og 
internettforbindelsesfunksjoner, software for 
kommunikasjonsapplikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236032 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200509015 
(220) Inndato: 2005.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SONEX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Oso Hotwater AS, 3300 HOKKSUND, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon; varmevekslere; deler og tilbehor til alle 
forannevnte varer. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, herunder installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av apparater og instrumenter 
for vanntilførsel; informasjon og rådgivning vedrørende 
apparater og instrumenter for vanntilførsel, samt 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av slike. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236033 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605384 
(220) Inndato: 2006.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ILOCUT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE 
SWINDON, WILTSHIRE, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
smøreoljer og smørefett; brensel og drivstoffer; ikke-
kjemiske tilsetninger for brensel, drivstoffer, smøremidler 
og fett; støvbindemidler; skjæreoljer; belysningsstoffer; 
gearoljer; transmisjonsoljer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236034 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200514497 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Daletec AS, Postboks 53, 5721 DALEKVAM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper; flammehemmende og 
fluorescerende tekstilstoffer til bruk ved produksjon av 
beskyttelsesbekledning 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236035 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200604938 
(220) Inndato: 2006.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLVINGE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Rema 1000 AS, Uranienborgveien 6, 0258 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236036 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200604947 
(220) Inndato: 2006.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Petroadvisor AS, c/o R S Platou Shipbrokers AS, 
Postboks 1604, Vika, 0119 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester, rådgivning vedrørende 
olje- og gassleting, rådgivning vedrørende omsetning av 
andeler i olje- og gassfelt 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236037 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200604982 
(220) Inndato: 2006.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

I.N.I 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Steez AS, Lille Markeveien 1, etg 1, 5005 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Juvelervarer og smykker, ur, og kronometriske 
instrumenter. 
 
18 Kofferter, reisevesker, sportsbagger, 
ryggsekker, vesker og lommebøker. 
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236038 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200504954 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 China Putian Co Ltd, No 2, Second Street og Shangdi, 
Zhongguancum, Science Park, Haidian District BEIJING, 
CN 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Summeringsmaskiner; regnedisketter; 
regnemaskiner; bokholderimaskiner; 
faktureringsmaskiner; databehandlingsapparater; 
computerminne; computere; bærbare computere; 
innregistrerte computer programmer; magnetiske 
identitetskort; disketter, magnetiske disketter; computer 
tastaturer; tekstbehandlingsmaskiner; strekkodelesere; 
CD plater, kompaktplater (skrivebeskyttede minner); 
computer periferi utstyr; computeroperativprogrammer; 
intelligente trafikksystemer, nemlig 
trafikkkontrollsystemer, trafikkinformasjonssystemer, 
logostikksystemer, jernbanesystemer, motorveisystemer, 
offentlig trafikkavviklingssystemer; stasjonære 
trafikkparkeringssystemer, ITS 
kommunikasjonssystemer; innregistrerte computer 
software; koblingsenheter (databehandlingsutstyr); 
elektriske penner (dataskjermenheter), magnetisk kodede 
kort;grensesnitt for computere; magnetiske data media; 
magnetiske omkodere; magnetbåndenheter (for 
computere), mikroprosessorer, monitorer (computer 
hardware); monitorer (computer software); mus 
(databehandlingsutstyr); optiske disketter; printere for 
bruk sammen med computere; prosessorer (sentrale 
prosessorenheter); lesere (databehandlingsenheter); 
skannere (databehandlingsenheter) CD Rom, diskdrev 
for computere; elektroniske lommeordbøker; smartkort; 
integrerte kretskort; reisedatamaskin, bærbare personlige 
datamaskiner; lommekalkulatorer; elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare); elektroniske programmer 
(nedlastbare); musematter; håndleddshvilere til bruk 
sammen med computere; computerspillprogrammer; 
vesker og etuiertilpasset for kalkulatorer; datamus-sett; 
tastaturdeksel; diskettbokser; måleapparater; taxametere; 
kvantitetsindikatorer; parkometere; elektroniske 
kalendere; kontrollur; elektroniske merker; 
salgsautomater, kortdispensere; ATM maskiner; 
kassaapparater; kontrollurapparater; apparater for 
kontroll av frankering; apparater for kontroll av frankert 
post; pengetelle- og pengesorteringsmaskiner; 
falskmyntdetektorer; sjekkregistreringsapparater; 
sjekkverifiseringssapparater; myntopererte 
reguleringsmekanismeapparater; automatiske 
distribusjonsmaskiner; mynt-oprerte salgsautomater, 
mynt-operert adgangsapparater og -porter for bilparker; 
datoriserte bensinpåfyllingsmaskiner; elektroniske 
etiketter for varer; avstemmingsmaskiner (valgmaskiner); 
hullkortmaskiner for kontorer; fotokopieringsmaskiner 
(fotografiske, elektrostatiske, termiske); fjernskrivere; 
telefaksmaskiner; brevekter; presisjonsvekter; 
girmåleredskaper; bærbare refleksbrikker for å forhindre 
trafikkuhell, måleapparater og instrumenter samt 
målebånd, måleredskaper og målestokker; 
blinksignalleringsutstyr (signallys), automatiske 
måleinstrumenter; signal- og alarmklokker, elektroniske 
oppslagstavler; lysemitterende elektroniske pekere; 
mekaniske signaler; signallanterner; lysskilt; marine 
signaltrekanter, lysende signalskilt og signallandemerker, 

lysende eller mekaniske veiskilt; merkebøyer, antenner; 
antisammenstøtsinnretninger (elektriske); 
avgreningsbokser; elektriske begrensningsenheter; 
telefonmottakere; sendeapparater for elektroniske 
signaler; telegrafiske apparater; 
interkommunikasjonsapparater; navigeringsapparater; 
radiotelegrafiapparater; radarapparater; telefoner; 
elektrodynamiske apparater for fjernkontroll av signaler; 
lydlokaliseringsinstrumenter; telegrafer, master (stenger) 
for trådløse antenner; telefonsendeapparater; teleruptere; 
telekommunikasjonssendeapparater; modemer; rutere; IP 
telefoni innfallsport; lagrede programkontrollerte 
telefonsentralsystemer; svarmaskiner; videotelefoner, 
navigeringsapparater for kjøretøyer (om bord computere); 
bærbare telefoner; fiberoptiske kabler; 
satelittnavigeringsapparater; walkie-talkier; 
bærefrekvensutstyr; drivvibratorer; optisk 
kommunikasjonsutstyr; personsøkeretui og deksler, 
telefonetui og deksler; nettverk kommunikasjonsutstyr; 
GSM, GPRS; båndopptakere; kabinetter for høyttalere; 
elektroniske overvåkingsapparater; mynt-opererte 
mekanismer for telefonsett; televisjonssett; 
videoopptakere; apparater for spill til bruk sammen med 
televisjonsmottakere; fornøyelsesapparater til bruk 
sammen med televisjonsmottakere; videospillkassetter, 
hodetelefoner; automatiske reklamemaskiner; akustiske 
signalfangere; kompaktdisker med akustiske bilder; 
semihalvledere (radio); kameraer (fotografi); lysbilde 
prosjektorer; heliografiske apparater; 
fartsmåleapparater(fotografi); blitslamper (fotografi); 
avstandsmålere; vannivåindikatorer; teodolitter; 
laserorienterte instrumenter; fartssjekkeinstrumenter for 
kjøretøyer; måleinstrumenter; instrumentelementer og 
instrumentdedikert materiell; oscillografer, mikroskoper; 
optiske data media; elektriske kabler; elektriske 
ledninger; magnetiske ledninger; identifikasjonstråder for 
elektriske ledninger; identifikasjonsdeksler for elektriske 
ledninger; telegrafledninger; holdere for elektriske spoler; 
materiell for elektriske hovedledninger (ledninger og 
kabler); isolerte kobberledninger; telefonledninger; hylser 
for påføring for elektriske kabler; startkabler for motorer; 
koaksialkabler; trykte kretser; integrerte kretser; chips for 
integrerte kretser; cellekoblere (elektriske); omformere 
(elektriske); terminaler (elektriske); deksler for elektriske 
kabler; elektrisk oppvarmede kontakter; elektriske 
strømbrytere; elektriske rør; strømsluttere; elektriske 
forbindelsesledd; elektriske kontakter for edelmetall; 
elektriske reguleringsapparater; elektriske omformere; 
elektriske brytere; strømlikerettere; 
reduksjonsautomatsikring (elektrisk) elektriske kanaler; 
koblinger for elektriske linjer; elektriske koblinger; 
elektriske releer; elektriske armaturer; elektriske 
vekselrettere; automatiske tidsbrytere; elektriske 
ledningskoblere; termionikklamper og -rør; elektriske 
lysregulatorer; hylser for kabelforbindingsledd; elektriske 
bryterbokser; strømfordelere; elektriske koplingsbokser; 
elektriske kontakter; elektriske stikkontakter og andre 
kontakter; elektriske distribusjonsbokser; elektriske 
distribusjonstavler; elektriske distribusjonskonsoller; 
elektriske kontrollpaneler; spoleventiler 
(elektromagnetiske brytere); deksler for elektriske utløp; 
lysrør for halogenlysinnretninger og lysrør for elektriske 
lysrørlamper; spenningsbølgebeskyttere; instrument 
transformator; sensorer; magnetiske slettere; 
spenningsregulatorer; spenningsstabilisert 
strømforsyning; startere; lavspenningsstrømforsyning; 
høy og lavspenningsbrytertavler; sikringer; strømskinner; 
blomstrende skjermer; fjernkontrollapparater; optiske 
fibere (lysledende fiber); elektriske installasjoner for 
fjernkontroll av industrielle operasjoner; 
elektrogalvaniseringsapparater; sprinklersystemer for 
brannvern; radiologiske apparater for industrielle formål; 
sikkerhetssystemer for trafikktransport; elektriske 
tyveriforhindringsinstallasjoner; elektriske batterier for 
kjøretøyer; elektriske akkumulatorer for kjøretøyer, 
batteribeholdere og -ladere; akkumulatorbokser; plater og 
anoder for batterier; batterier for belysning; anoder; 
anodebatterier; høyspenningsbatterier; batterier; 
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batteriladere; galvaniske batterier; glitter for batterier, 
batterier for lommelykter; batterier for blitser; elektriske 
batterier; elektriske akkumulatorer; katodiske 
antirustapparater; antikatoder; katoder; solbatterier; 
slides (fotografi). 
 
35 On-line reklamering via et computer nettverk; 
organisering av handelsmesser for kommersiell eller for 
reklameformål; organisering av utstillinger for 
kommersielle eller reklameformål; utarbeidelse av 
anbudspriser; organisering av tekniske utstillinger; 
import- og eksport agenturer; salgsfremmende tiltak for 
andre; anskaffelsestjenester for andre i form av kjøp av 
telekommunikasjonsprodukter for andre og kjøp av 
telekommunikasjonstjenester for andre; 
personellrekrutteringskonsultasjoner; 
omplasseringstjenester for foretak; innsamling av 
informasjon til en computer database; regnskapsføring. 
 
38 Televisjonskringkasting sending av 
telegrammer; sending av beskjeder; overføring av 
telegrammer; telegramtjenester; kommunikasjon via 
telegram; telefontjenester; kommunikasjon via telefon; 
telekstjenester; telegrambyråer og agenturer; 
kommunikasjon via mobiltelefoner; kommunikasjon via 
computer terminaler; computerassistert overføring av 
beskjeder og bilder; elektronisk post; telefaksoverføring; 
informasjon om telekommunikasjon; 
personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer 
elektronisk kommunikasjon); utleie av 
beskjedoverføringsapparater; kommunikasjon via fiber; 
utleie av telefaksapparater; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføringer; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
oppslagstavletjenester; fremskaffelse av 
telekommunikasjonstilknytning til et globalt computer 
nettverk, telekommunikasjonsrutertjenester og 
telekommunikasjonsforbindelsestjenester; 
telekonferansetjenester; fremskaffelse av brukertilgang til 
et globalt computer nettverk (service provider); 
computeropererte telefonnummerforespørsler   
 
42 Konsultasjoner på området immaterielle 
rettigheter og industrielt rettsvern; teknisk forskning; 
teknisk prosjektforskning; fremskaffelse av tekniske 
forskningstjenester for nettverk, unntatt på 
telekommunikasjonsområdet, nemlig på området 
kullindustri, banksystemer, hydrologisk inspeksjon, 
beskatningssystemer, reklameovervåkingssystemer; 
prosjektplanlegging; forskning og utvikling for andre; 
konsulenttjenester for miljøbeskyttelse; kvalitetskontroll; 
kvalitetssjekking og -testing; kvalitetsevaluering, 
kvalitetssystemsertifisering; testing av materiale; 
industriell design; computer programmering; computer 
software design; oppgradering av computer software; 
konsulentbistand på området computer hardware; utleie 
av software; gjenfinning av computer data; vedlikehold av 
computer software; analyse av computersystemer; 
duplisering av computer programmer; konvertering av 
data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; lage 
og vedlikeholde web sider for andre; vertsvirksomhet for 
computer web sider; installasjon av computer software; 
konvertering av computer programmer og data (ikke-
fysisk konvertering); fremskaffelse av tidsmessig 
tilknytning for datautveksling mellom computerbrukere. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236039 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200604989 
(220) Inndato: 2006.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIGHTSOURCING 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ACTRA AS, Postboks 65, 1300 SANDVIKA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236040 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200602411 
(220) Inndato: 2006.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALKIE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 10545 
STOCKHOLM, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, sentrifuger, 
valser, (maskiner), strykemaskiner. 
 
11 Tørkemaskiner, tørkeskap og tørketromler. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236041 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200602413 
(220) Inndato: 2006.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARCRAFT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Blizzard Entertainment Inc, 6060 Center Drive, 5th Floor, 
CA90045 LOS ANGELES, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Tegneseriehefter, strategiguider; ikke-
magnetiske handlekort; malebøker; selvklebende 
etiketter, overføringsbilder for påføring; notisbøker; 
hengemapper, plakater; gratulasjonskort; kalendere; 
merkelapper; håndbøker; annonseplakater av papir eller 
papp; bilder; kataloger; fotografier; reproduksjoner. 
 
25 Klær, hodeplagg og fottøy, herunder 
pyjamaser, hatter, luer, capser, gensere, T-skjorter, sko, 
jakker, shortser, sokker, sweatere, tøfler og slips. 
 
28 Spill og leketøy; håndholdte 
computersoftwarespill; leker; actionfigurer (leker) og 
tilbehør dertil. 
 
41 Fremskaffelse av online computerspill, råd og 
strategier for computerspill; arrangering og gjennomføring 
av computerspillkonkurranser; fremskaffelse av ikke-
nedlastbare elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236042 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200603564 
(220) Inndato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Kjell Spinnangr, Hellemyr Terrasse 21, 4628 
KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdanningsvirksomhet. 

 
42 Forskning. 
 
45 Humanitær virksomhet/utviklingsbistand. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236043 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605386 
(220) Inndato: 2006.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Scandinavian Search Group AS, Fergegata 5, 3921 
PORSGRUNN, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Utleie, rekruttering, utvelgelse og utplassering 
av arbeidskraft; konsulenttjenester knyttet til bemanning 
og personalspørsmål; rådgivningstjenester vedrørende 
menneskelige ressurser og arbeidskraft; 
rådgivningstjenester vedrørende bedriftsledelse og -
administrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236044 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605360 
(220) Inndato: 2006.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEHER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Carl Allers Etablissment A/S, 2500 VALBY, DK 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Almanakker; avfallsposer (av papir eller plast); 

aviser; bilder; bladpapir (papirvarer); brett (tegne); 
brevpapir; brikker for ølglass; brosjyrer; bøker; bøker (-
innbundne); dataprogrammer for datamaskiner 
(papirbånd eller kort for registrering av-); emballasje for 
flasker, av kartong eller papir; emballasjepapir; 
fotografier; fotografier (apparater for oppklistring av-); 
kort; kort (spill-); kulepenner; merker (bok-); papir; 
postkort; prospekter; publikasjoner; radiogranner (papir 
for-); registre (bøker); skilt (papirmerker); tegneblokker; 
tegneserier, tidsskrifter, trykksaker. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering 
og reklamering i mediene fjernsyn, radio, avis og 
internett; bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester, innsamling av informasjon for 
bruk i databaser, systematisering av informasjon for bruk 
i databaser, administrasjon av dataarkiver; 
personellrekruttering; arbeidsformidling; 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, dataassistert 
overføring av lyd og bilder, elektronisk postoverføring, 
fjernsynssendinger, informasjon om telekommunikasjon, 
informasjonsbyråer (nyheter), kabelfjernsynssendinger, 
kommunikasjon ved dataterminaler, telefonisk 
meddelelse, meldetjenester (post og telegraf), 
mobiltelefontjenester, overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner, personsøkertjenester, pressebyråer, 
radiokommunikasjon, radiokringkasting, radiosendinger, 
sending av fjernsynsprogram, sending av radioprogram, 
telefakstjenester, telefonisk kommunikasjon, 
telefontjenester, telegrafisk kommunikasjon, 
telegraftjenester, telegramekspedering, 
telegramforsendelse, telegramoverføring, utleie av 
overføringsapparater for beskjeder. 
 
41 Artistopptredener, bøker (utgivelse av-); bøker 
(utlån av-); filmproduksjon; filmproduksjon på videobånd; 
filmstudioer, fjernsyns- og radioapparater (utleie av-); 
fjernsyns- og radioprogram (produksjon av-); 
fjernsynsunderholdning; forlystelsesparker; 
fornøyelsesparker; fremvisning (in live); fritidsanlegg (drift 
av-); kasino(spille)virksomhet; kinematografiske filmer 
(utleie av);  kinodrift; klubbvirksomhet (underholdning 
eller utdannelse); konkurranser (organisering av-) 
(vedrørende undervisning eller underholdning); lotterier 
(organisering av-); modelltjenester for kunstnere; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); organisering av kulturelle arrangement 
(impresariotjenester); organisering av mottagelser 
(underholdning); organisering av sportskonkurranser; 
organisering og ledelse av konferanser; 
pengespillvirksomhet; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; program (produksjon av radio- og 
fjernsyns-); radio- og fjernsynsapparater (utleie av-); 
radio- og fjernsynsprogram (produksjon av-); 
radiounderholdning; rekreasjonsinformasjon; spillehaller; 
sportsinstallasjoner (drift av-); teaterdekorasjoner (utleie 
av-); tekster (utgivelse av-), (andre enn reklametekster); 
tekstforfattervirksomhet; underholdning (fjernsyns-); 
underholdning (radio-); underholdningsinformasjon; 

underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse 
av tekster, andre enn reklametekster; utleie av lydopptak; 
utleie av radioer og fjernsynsapparater, utleie av 
videobånd; utstillinger (organisering av-) for kulturelle og 
utdannelsesformål. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236045 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605387 
(220) Inndato: 2006.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Norgesmøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 
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. 
 
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. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236046 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200601854 
(220) Inndato: 2006.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Barns Sosiale Utvikling, Postboks 1565, Vika, 0118 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Brevpapir, forskningsdokumenter, 

opplæringsmateriell, kurs- og konferansemateriell, 
plakater, brosjyrer. 
 
42 Forskning på barns sosiale ferdigheter og 
atferdsproblemer, fremskaffe kunnskap om utvikling av 
barns sosiale ferdigheter og atferdsproblemer, 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236047 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605363 
(220) Inndato: 2006.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFTIES 
(541) Merket er et  ordmerke 
(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:  

 31 Næringsmidler for dyr 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236048 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200600534 
(220) Inndato: 2006.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMERGE CLOTHING 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Eric Løvaas, Løvåsbakken 130, 5145 FYLLINGSDALEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Biler. 

 
14 Smykker. 
 
25 Klær. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236049 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200506313 
(220) Inndato: 2005.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERFLEET 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Interfleet Technology Ltd, Interfleet House, Pride 
Parkway, DE248HX DERBY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Profesjonell forretningskonsultasjon; 
bedriftsledelse; forretningskonsultasjon i forbindelse med 
franchising; gjennomførbarhetsstudie for 
handel/forretning; anskaffelsesadministrasjon; tjenester i 
forbindelse med databaseadministrasjon; 
databasetjenester; utvikling av databaser; frembringelse 
av kommersiell forretningsinformasjon ved hjelp av 
computer database; administrasjon av data; tjenester i 
forbindelse med kostnadsberegning; revisjonstjenester; 
benchmarkingtjenester, administrasjon av sikkerhetsdata.
 
36 Rådgivning og konsultasjon i forbindelse med 
administrasjon av eiendeler og/eller anskaffelse av 
eiendeler; finansielle analyser; finansielle 
takseringstjenester; finansielle evalueringstjenester. 
 
37 Bygge- og reparasjonstjenester, alt i 
forbindelse med transport; rådgivning og 
administrasjonstjenester i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av kjøretøy; rådgivning og 
administrasjonstjenester i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av jernbaner; rådgivning og 
administrasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av 
infrastruktur; frembringelse av informasjon i forbindelse 
med konstruksjon eller reparasjon; 
installasjonsrådgivning og konsulenttjenester. 
 
39 Rådgivning og konsultasjon i forbindelse med 
administrasjon av drift av jernbaner; tilveiebringelse av 
informasjon i forbindelse med transport. 
 
42 Profesjonell og teknologisk 
konsultasjonstjenester i forbindelse med kjøretøy, 
transport og transportplanlegging og design; 
vitenskapelig, teknologisk og mekanisk forskning og 
utvikling; laboratoriatjenester; teknisk design, analyser, 
designettersyn og designmodifikasjonstjenester; 
ergonomisk design; frembringelse av 
konstruksjonsdokumentasjon, spesifikasjoner, 
standarder, reglement, prosedyrer, instruksjoner og 
tegninger; ingeniørdesign validering og godkjenning 
og/eller ettersyn; kontrakt, prosjekt og 
oppgaveadministrasjonstjenester; design av utstillinger; 
sikkerhetsforberedelser; kvalitetssikring og 
kvalitetskontrolltjenester; tjenester i forbindelse med 
evaluering av anbud; ingeniørvirksomhet og tjenester i 
forbindelse med testing av materialer; testing og 
evalueringstjenester for konsepter, design og fremføring 
av kjøretøy og deler til kjøretøy; computertjenester; 
testing og evalueringstjenester for konseptet, designen 
og fremføringen av produkter; revisjonstjenester i 
forbindelse med ingeniørvirksomhet; tjenester i 
forbindelse med utvikling av software; evaluering og 
konsultasjonstjenester for kjøretøy pålitelighet og 
feilmargin; produktutvikling; tjenester i forbindelse ned 
grafisk design; tjenester i forbindelse med kunst; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med tekniske og 
mekaniske opplæringstjenester og 
håndverksopplæringstjenester, forberedelse av 
audiovisuelt materiale, sertifiseringstjenester; 
ekspertvitnetjenester; ingeniør gjennomførbarhetsstudie; 
design gjennomførbarhetsstudie; 
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miljøvurderingstjenester; risikovurderingstjenester; 
"hosting" av tredjeparters extranets; tilveiebringelse av 
informasjon i forbindelse med ingeniørvirksomhet, 
motorkjøretøy og design; sertifiseringstjenester; ekspert 
sertifiseringstjenester; ingeniørinspeksjonstjenester; 
uavhengig ingeniørkontrolltjenester; 
granskningstjenester; rådgivningstjenester i forbindelse 
med reguleringsanliggender; benchmarking; konsultasjon 
og rådgivning vedrørende telematikksystemer. 
 
45 Sikkerhetstjenester; tilveiebringelse av 
informasjon i forbindelse med sikkerhet. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236050 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200513049 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OXZYN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Oxzyn AS, Gabels gate 47, 0262 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA , 
Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for overføringer av lyd og/eller bilde. 

 
35 Salg av apparater for overføringer av lyd 
og/eller bilde. 
 
38 Telekommunikasjon. 
 
40 Produksjon av apparater for overføringer av lyd 
og/eller bilde. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236051 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605390 
(220) Inndato: 2006.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Stiftelsen Studentradioen i Bergen, Dokkeveien 10, 5007 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Studentfestival. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236052 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200512729 
(220) Inndato: 2005.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.12 EM 004544268 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Vaske- og blekemidler og andre midler for 
klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt 
til sliping; såper. 
 
7 Elektriske og batteridrevne 
rengjøringsmaskiner og -apparater samt deler og tilbehør 
til slike. 
 
16 Produkter for husholdnings- og hygienisk bruk 
laget av papir eller papp, nemlig kjøkken- og 
badehåndklær, rengjøringsservietter for 
husholdningsbruk, tørkeruller. 
 
21 Artikler og redskaper for rengjøringsformål 
samt deler og tilbehør til slike, kluter, skrubber, svamper, 
feiekoster, ikke-elektriske støvfjerningsapparater, stålull, 
puter (pads), børster, støvkluter; blokker med rensepapir 
hvor en side er innsatt med klebemiddel for å fange opp 
smuss og støv. 
 
24 foreløpig klasse 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236053 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605155 
(220) Inndato: 2006.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Tour Africa Safaris AS, Postboks 2, 5357 FJELL, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av 
varer, organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236054 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200512631 
(220) Inndato: 2005.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GULE SIDER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Findexa AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 
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. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; 
globale datanettverkstjenester; datanettbasert 
kundeinformasjonsvirksomhet; bransjesøk på internett. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236055 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200512711 
(220) Inndato: 2005.11.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GULESIDER.NO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Findexa AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 
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. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
 
38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; 
globale datanettverkstjenester; datanettbasert 
kundeinformasjonsvirksomhet; bransjesøk på internett. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236056 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200607457 
(220) Inndato: 2006.07.13 
(300) Søknadsprioritet 2006.02.27 US 78/824,324 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARR EXCESS EXTRA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 American International Group Inc, 70 Pine Street, 
NY10270 NEW YORK, US 

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

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

 41 Fremskaffelse av nyhetsbrev innen forskning 
og finansielle tjenester per epost. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236057 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200607458 
(220) Inndato: 2006.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BESORFIB 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Warner-Lambert Company LLC, 201 Tabor Road, 
NJ07950 MORRIS PLAINS, US 

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

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

sanitære preparater til medisinske formål. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236058 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605368 
(220) Inndato: 2006.05.19 
(300) Søknadsprioritet 2006.05.16 NO Ikke oppgitt 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEAUTY STEP 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236059 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605218 
(220) Inndato: 2006.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAXORA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Paxora DA, Stein, 6872 LUSTER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Import- og eksportagenturer; annonser; 
prokura; PR-virksomhet. 
 
39 Organisering av reiser; sightseeing; transport 
av reisende; utleie av båt; utleie av bil. 
 
41 Ferieleirtjenester; fysisk trening; utleie av 
sportsutstyr; undervisning; utstillinger. 
 
43 Hoteller; formidling av midlertidig losji; feriehus; 
utleie av værelser; restauranter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236060 
(151) Reg.dato.: 2006.11.02 
(210) Søknadsnr.: 200605219 
(220) Inndato: 2006.05.18 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.30 US 78/763,625 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETVANTA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Adtran Inc, 901 Explorer Boulevard, AL35806-2807 
HUNTSVILLE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telekommunikasjonshardware og 
telekommunikasjons software som er integrert med 
hardware eller plassert på en fjerntliggende side for 
interaksjon med hardware, nemlig rutere, brytere, 
Internet-protokolltelefoner, og kombinasjoner av foran 
nevnte teknologier, og software for betjening, 
konfigurasjon og ledelse av samme, alle foran nevnte for 
infrastruktur for samkjøring av tale og data for lokale 
nettverk og regionsnettverk, og ingen av de foran nevnte 
spesielt designet for bruk i forbindelse med 
arbeidsindustrien. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236061 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200513348 
(220) Inndato: 2005.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.26 SE 0507976 
(540) Gjengivelse av merket: 

J STORE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 JC AB, 43585 MÖLNLYCKE, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 
 
35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg, lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236062 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200512724 
(220) Inndato: 2005.11.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Millennium & Copthorne International Ltd, 36 Robinson 
Road #04-01, City House, 068877 SINGAPORE, SG 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bedriftsledelse av hoteller og moteller og 
annen midlertidig losji og innkvartering, herunder 
leiligheter med tilhørende servicetjenester og 
leilighetshoteller; PR- og informasjonstjenester relatert til 
midlertidig losji og innkvartering, herunder hoteller og 
moteller, leiligheter med tilhørende servicetjenester og 
leilighetshoteller; salg og markedsføring av midlertidig 
losji og innkvartering, herunder hoteller og moteller, 
leiligheter med tilhørende servicetjenester og 
leilighetshoteller; samt reklame og markedsføring for de 
forannevnte tjenester via Internett og andre globale 
computer nettverk. 
 
36 Eiendomstjenester og leasingtjenester, 
herunder bestyrelse av leiegårder og boligblokker, utleie 
og formidling av leiligheter og boliger, utleie og formidling 
av leiligheter med tilhørende servicetjenester; bestyrelse 
av utleide rom og leiligheter, bestyrelse av leiligheter med 
tilhørende servicetjenester, tilbydelse av langvarig losji og 
innkvartering. 
 
43 Tjenester relatert til midlertidig losji og 
innkvartering, losji og innkvartering (utleie og formidling 
av midlertidig), utleie og formidling av møterom; 
reservasjoner av midlertidig losji og innkvartering; 
tilbydelse av midlertidig innlosjering; tilbydelse av 
leiligheter med tilhørende servicetjenester; 
hotelltjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236063 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200604948 
(220) Inndato: 2006.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Sandvika Seiersborg AS, Postboks 23, 1601 
FREDRIKSTAD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstiler og tekstilvarer 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 

(111) Reg.nr.: 236064 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200503694 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Skeidar Holding AS, Deliveien 10, 1540 VESTBY, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
20  Møbler, senger, speil, billedrammer; varer 
(ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, 
rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle 
disse materialer, eller av plast, sengeutstyr, puter, 
madrasser.  
 
21  Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser).  
 
24  Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper, dyner.  
 
27  Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).  
 
35 Salg av møbler og interiørartikler, nemlig 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, møbler, senger, speil, 
billedrammer, varer av tre, kort, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast, sengeutstyr, puter, madrasser, 
husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere 
(ikke av edelt metall eller plettert dermed), glassvarer, 
porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, senge- og 
bordtepper, dyner, tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg samt tapeter, herunder engros- og detaljsalg 
av møbler og nevnte interiørartikler; detaljhandel med 
møbler og markedsføringstjenester for møbelprodukter 
og interiørprodukter, nemlig apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, 
møbler, senger, speil, billedrammer, varer av tre, kort, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, 
sengeutstyr, puter, madrasser, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall 
eller plettert dermed), glassvarer, porselen og keramikk, 
tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, dyner, 
tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg samt 
tapeter; importagentur med møbler og interiørartikler, 
nemlig apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, møbler, 
senger, speil, billedrammer, varer av tre, kort, rør , 
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall 
og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer , eller av plast, sengeutstyr, puter, 
madrasser, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, 
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senge- og bordtepper, dyner, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg samt tapeter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236065 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200503695 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKEIDAR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Skeidar Holding AS, Deliveien 10, 1540 VESTBY, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
20  Møbler, senger, speil, billedrammer; varer 
(ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, 
rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle 
disse materialer, eller av plast, sengeutstyr, puter, 
madrasser.  
 
21  Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser).  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper, dyner.  
 
27  Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).  
 
35 Salg av møbler og interiørartikler, nemlig 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, møbler, senger, speil, 
billedrammer, varer av tre, kort, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast, sengeutstyr, puter, madrasser, 
husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere 
(ikke av edelt metall eller plettert dermed), glassvarer, 
porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, senge- og 
bordtepper, dyner, tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg samt tapeter, herunder engros- og detaljsalg 
av møbler og nevnte interiørartikler; detaljhandel med 
møbler og markedsføringstjenester for møbelprodukter 
og interiørprodukter, nemlig apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, 
møbler, senger, speil, billedrammer, varer av tre, kort, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, 
sengeutstyr, puter, madrasser, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall 
eller plettert dermed), glassvarer, porselen og keramikk, 
tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, dyner, 
tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg samt 
tapeter; importagentur med møbler og interiørartikler, 
nemlig apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, møbler, 
senger, speil, billedrammer, varer av tre, kort, rør , 
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall 
og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer , eller av plast, sengeutstyr, puter, 
madrasser, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, 
senge- og bordtepper, dyner, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg samt tapeter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236066 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200601557 
(220) Inndato: 2006.02.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, 0204 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, 
markedsstudier og - undersøkelser; spredning av 
reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; 
rådgivning om reklame og om organisasjons- og 
forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning 
om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av 
varer samt sortementsrådgivning innenfor 
dagligvaresektoren, storkiosk- og fast food sektoren, salg 
av matvarer, husholdningsredskaper, parfymeriprodukter; 
salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett; salg av 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; salg av 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; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker; salg av tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg 
av husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer og 
svamper, børster (ikke malepensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
glassvarer, porselen og keramikk; salg av blekemidler og 
andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236067 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200604951 
(220) Inndato: 2006.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Swedish Match North Europe AB, 11885 STOCKHOLM, 
SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sukker, ris, tapioka, sago, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, 
salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is 
 
34 Tobakk, snus, herunder nikotinfri snus, artikler 
for røkere, fyrstikker 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236068 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200509719 
(220) Inndato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Elin Torvet, Einar Aassvei 21, 3046 DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Smykker i sølv og/eller gull. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236069 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200607459 
(220) Inndato: 2006.07.13 
(300) Søknadsprioritet 2006.01.13 US 78/791,312 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARR EXCESS BOARD 
PROTECTOR 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 American International Group Inc, 70 Pine Street, 
NY10270 NEW YORK, US 

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

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

 36 Forsikringstjenester for styremedlemmer, 
direktører og underlederes ansvar. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236070 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200604678 
(220) Inndato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLARITT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Elkem Solar AS, Hoffsveien 65B, 0377 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Magne Vindenes, c/o Elkem ASA, Patentavdelingen, 
Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Jordforbedringsmidler; slagg gjødsel; 

flussmiddel for sveising; tilsetningsmiddel for sement. 
 
19 Slagg (byggemateriale). 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236071 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200604679 
(220) Inndato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLARITE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Elkem Solar AS, Hoffsveien 65B, 0377 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Magne Vindenes, c/o Elkem ASA, Patentavdelingen, 
Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Jordforbedringsmidler; slagg gjødsel; 

flussmiddel for sveising; tilsetningsmiddel for sement. 
 
19 Slagg (byggemateriale). 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236072 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200607461 
(220) Inndato: 2006.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIKKEN ESSENTIAL BALANCE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 
IRVINE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller for dyr; vektkontroll; planlegging, regulering, 
behandling og overvåking av vektreduksjon; landbruks-, 
hagebruks- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236073 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200603962 
(220) Inndato: 2006.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood Road, 
MD20817 BETHESDA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Hoteller; restauranter, catering, bar- og 
loungetjenester; feriested- og losjeringstjenester; 
fremskaffelse av alminnelige fasiliteter for møter, 
konferanser og utstillinger; fremskaffelse av 
bankettfasiliteter og fasiliteter for offisielle arrangementer 
for spesielle anledninger; reservering av hotellplass for 
andre. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236074 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200603972 
(220) Inndato: 2006.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JW MARRIOTT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood Road, 
MD20817 BETHESDA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Helseklubbvirksomhet, nemlig fremskaffelse av 
instruksjoner og konsultasjoner på området fysisk trening; 
fremskaffelse av treningsutstyr; fremskaffelse av 
mosjons- og treningsfasiliteter; golfklubb-, golfbane- og 
golfinstruksjonstjenester. 
 
43 Hoteller; restauranter, catering, bar- og 
loungetjenester; feriested- og losjeringstjenester; 
fremskaffelse av alminnelige fasiliteter for møter, 
konferanser og utstillinger; fremskaffelse av 
bankettfasiliteter og fasiliteter for offisielle arrangementer 
for spesielle anledninger; reservering av hotellplass for 
andre. 
 
44 Helsespatjenester, nemlig fremskaffelse av 
ansikts-, hud- og kroppsbehandling, manikyr- og 
fotpleietjenester, massasjetjenester, kroppsvoksings- og 
skjønnhetssalongtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236075 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200605124 
(220) Inndato: 2006.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Tulip Food Co P/S, Tulipvej 1, Postboks 249, 8900 
RANDERS, DK 

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

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

 29 Svinekjøtt; marinert svinekjøtt; svinekjøtt i 
skiver, terninger og strimler; ferdigretter og supper med 
svinekjøtt som hovedingrediens; skinker og steker av 
svinekjøtt. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236076 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200511911 
(220) Inndato: 2005.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOFORM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Boform A/S, Skudehavnsvej 35, 9000 AALBORG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). 

 
20 Møbler; kjøkken-, bad- og garderobeelementer 
og -innretninger (møbler), deler og tilbehør til disse (ikke 
opptatt i andre klasser) i form av skuffer og dører, 
trådkurver i plast, skuffeinnsatser av tre, plast og metall; 
kontormøbler. 
 
42 Design og utvikling av kjøkken-, bad- og 
kontorinnretningsløsninger, rådgivningsvirksomhet i 
forbindelse med dette. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236077 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200604590 
(220) Inndato: 2006.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Lindorff Group AB, Frejgatan 2, 11485 STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, 
konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, 
bedriftsopplysninger, innsamling av informasjon for bruk i 
databaser, faglige konsultasjoner om forretninger, 
forretningsinformasjoner, bistand ved forretningsledelse, 
rådgivning for forretningsledelse, 
forretningsundersøkelser, byråer for handelsinformasjon, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse, reklameoppslag, 
statistisk informasjon, økonomisk planlegging 
 
36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom, 
bankforretninger, bankvirksomhet, faktoringselskaper, 
finansanalyser, finansieringstjenester, finansinformasjon, 
finansrådgivning, forvaltning av formuer, 
inkassoforretninger, husleieinnkreving, avdragslån, utlån 
mot pantesikkerhet 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og 
forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, juridiske tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 



 registrerte varemerker 2006.11.13 - 46/06

 

21 
 

(111) Reg.nr.: 236078 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200605136 
(220) Inndato: 2006.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFT TOP 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Aksjeselskapet EFI, Boks 600 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Sokker og strømper. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236079 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200605395 
(220) Inndato: 2006.05.23 
(300) Søknadsprioritet 2006.05.23 NO 23052006 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Pinsevennenes Barne/ungdomsutv, Postboks 2, Tveita, 
0617 OSLO, NO 

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

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236080 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200605396 
(220) Inndato: 2006.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Lyse Energi AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER, NO
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, 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; 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, salgsautomater og mekanismer 
for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; byggevirksomhet; 
reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske 
instrumenter, apparater og installasjoner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, 
databehandlingsutstyr, telefoner og tyverialarmutstyr; 
bygging, vedlikehold og reparasjon av olje-, gass- og 
kraftledninger. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet;                         
telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om 
telekommunikasjon; internettvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk 
postoverføring; kommunikasjon ved kabelnettverk; 
kommunikasjon ved optisk fibernettverk; tilbydelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; telefontjenester; mobiltelefontjenester; 
sending av radio- og fjernsynsprogram.   
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; transportvirksomhet; 
innpakning og lagring av varer; distribusjon av elektrisitet 
og elektriske kraft; utleie av elektrisitetsnett; 
informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester 
vedrørende alle forannevnte tjenester innbefattet slike 
tjenester levert via direkte datalinje eller et globalt 
nettverk. 
 
40 Bearbeiding av materialer; bearbeiding av 
materialer; produksjon av elektrisk kraft; informasjons-, 
rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle 
forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via 
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direkte datalinje eller et globalt nettverk. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester;                                    
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og 
utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; 
rådgivning vedrørende bygging; ingeniørvirksomhet; 
design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
programmering for datamaskiner; ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre; webhotell.   
 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
enkeltmennesker; overvåkning av tyveri- og 
innbruddsalarm. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236081 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200606222 
(220) Inndato: 2006.06.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIRKEBEINER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 RENA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Håndverktøy og redskaper; bestikk; kniver; 

knivsmedvarer; hugg- og stikkvåpen 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236082 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200514501 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDPM 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Scandpower Petroleum Technology AS, Postboks 3, 
2027 KJELLER, NO 

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

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

 9 Apparater og instrumenter til måling, 
reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, 
rørledninger og prosessanlegg innenfor 
petroleumssektoren 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; industridesign, faglig og teknisk rådgivning og 
analyser vedrørende sikkerhet, kvalitet og miljø; 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
petroleumsteknologi, herunder måling, 
reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, 
rørledninger og prosessanlegg innenfor 
petroleumssektoren; prosjektstudier 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236083 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200605148 
(220) Inndato: 2006.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MISTER TRAFFIC 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Roger André Eilertsen, Fjellskrenten 4, 1812 ASKIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236084 
(151) Reg.dato.: 2006.11.03 
(210) Søknadsnr.: 200512242 
(220) Inndato: 2005.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGIQUINT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MagiQuint AS, Johan Falkbergets vei 16, 7374 RØROS, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater og instrumenter til undervisning; 
nedlastbar og/eller interaktiv dreieskive til bruk som 
pedagogisk læremiddel for musikkteori. 
 
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), herunder trykt 
dreieskive til bruk som pedagogisk læremiddel for 
musikkteori; plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper; klisjéer. 
 
41 Utdannelses-, opplærings- og 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; undervisnings- og opplæringsvirksomhet innen 
musikk og musikkteori. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236085 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200602417 
(220) Inndato: 2006.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Terra Nova Shoes Ltd, P.O Box 250, NEA0A2M0 
HARBOUR GRACE, CA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Målebånd; vater; industrielle vernesko; brann 

vernesko; klesartikler for industriell sikkerhet; brannsikre 
klær; sikkerhetshjelmer; sikkerhetsmasker; hansker for 
vern mot ulykker; visir for vernehjelmer; knebeskyttere og 
sikkerhetshansker for vern mot røntgenstråler for 
industrielt bruk. 
 
18 Lommebøker; passomslag; portemone; 
ryggsekker; ransler; bæremeiser; reisevesker; 
sportsbagger; bagger med hjul; skinn vesker; 
strandvesker; campingbagger; handlevesker; jaktvesker; 
stresskofferter; seddelbøker; dokumentvesker; 
pakkevesker laget av skinn; verktøyveske i skinn.   
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236086 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200602998 
(220) Inndato: 2006.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROZYME 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 United Decontamination Services AS, Postboks 135, 
4098 TANANGER, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til olje, gass og 
petrokjemisk industri. 
 
3 Midler til rengjøring. 
 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236087 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200511949 
(220) Inndato: 2005.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPIROMAX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ivax International BV, Unit 301, Waterford Industrial 
Estate WATERFORD, IE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske, 
veterinære og diagnostiske apparater, innretninger og 
instrumenter; inhalasjonsinnretninger, inhalatorer, 
doseringsinhalatorer; pulverinhalatorer, 
aerosolinhalatorer og vannholdige inhalatorer; 
inhalasjonsinnretninger, inhalatorer, doseringsinhalatorer, 
tørrpulverinhalatorer, aerosolinhalatorer og vannholdige 
inhalatorer for behandling av åndedrettstilstander eller -
lidelser; forstøvere (sprayapparat for medisin); deler, 
komponenter og tilbehør for forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236088 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603494 
(220) Inndato: 2006.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Norske Eteriske Oljer AS, 2560 ALVDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Eteriske oljer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236089 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603496 
(220) Inndato: 2006.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADVANT WORKWEAR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Workmaster Scandinavia AS, Njårdsvei 7 A, 1412 
SOFIEMYR, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236090 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200604617 
(220) Inndato: 2006.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIMFROST 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Darklands, Henrik Wergelandsgt 47, 4612 
KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker, papir, papirvarer, fotografier 

 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 
 
35 Annonse og reklamevirksomhet. Erklæringer 
og uttalelser via alle slags media 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236091 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603252 
(220) Inndato: 2006.03.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Finn Sandmæl, Sundveien 5, 1397 NESØYA, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
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); 
monumenter (ikke av metall); bygninger. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsføring via nettsted. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; arkitekttjenester, 
arkitektur. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236092 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200507634 
(220) Inndato: 2005.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Targus Group International Inc, 1211 North Miller Street, 
CA98206 ANAHEIM, US 

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

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

 9 Produkter for bruk med datamaskiner og 
bærbart kontor- og forretningsutstyr i form av bærevesker 
for datamaskiner; vesker for bærbare datamaskiner; 
trillebager og -etuier for bærbare datamaskiner; 
ryggsekker for bæring av bærebare datamaskiner; 
bokser, deksler, etuier, bager, bærebager, 
beskyttelsesbager, håndvesker, skuldervesker, kofferter, 
vesker og reisevesker, små vesker og poser for varer i 
denne klasse, spesielt for bruk med bærbare 
datamaskiner, skrivere, kameraer, mobiltelefoner, 
personlig digitalassistentutstyr, telefoner og bærbare 
elektroniske apparater, utstyr og tilbehør; bæreremmer 
for bærevesker for datamaskiner; strømadaptere for 
bærbare datamaskiner; strømadaptersett bestående av 
flere strømadaptere i en bæreveske; strømvekselrettere; 
utstyr brukt til organisering av elektriske ledninger, 
koblingsutstyr og periferiutsyr for datamaskiner; 
datamaskinperiferienheter; tastaturer; nummeriske 
tastaturer; platedrev; eksterne harddisker for 
datamaskiner; optiske lagringsdrev; minnekortlesere; 
datamaskinmus; modemer; modembeskyttere; 
modemadaptere for bærbare datamaskiner; 
modemadaptersett bestående av flere modemadaptere i 
en bæreveske; trådløse fjernkontrollinnretninger for 
datamaskiner og videofremvisere; trådløse innretninger 
for skanning og lokalisering av nettverk; monitorstativ for 
bruk av tastaturoperatører; stativer for bærbare 
datamaskiner; stativer for bærbare datamaskiner 
omfattende kjølevifter og USB porter; bærebare 
høyttalere for datamaskiner og bærbare datamaskiner; 
mobilt datamaskintilbehør i form av 
datamaskinportadaptere, adapterkabler, trådløst 
koblingsutstyr, koblinger og plugger; tilbehør for MP3 
bærbart lytteutstyr i form av lydforsterkere, trådløse 
fjernkontroller, støttestativer, FM-frekvenssendere; 
mobiltelefontilbehør i form av hodetelefoner, strømladere, 
nummeriske tastaturer; datamaskinnettverksapparater; 
datamaskinkomponent-tilkoblingshub; digitaltelefon 
tilknytningsutstyr; kabler og ledninger for elektrisitet og 
telefon, telefonkoblingsledninger; apparater for 
håndtering av kabler, kabelføringsutstyr; apparater for 
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forsyning av elektrisk strøm; sikkerhetsapparater, 
sikkerhetsalarmapparater, tyveribeskyttelsesinnretninger 
og tyverialarmutstyr; batterier; oppladbare batterier; 
batteriladere; tilbehør for kameraer, digitalkameraer og 
videokameraer i form av stativer, telefoto og 
vidvinkellinser, konverterlinseadapterringer, 
linsebeskyttere,skjermbeskyttere, blitser, VHS-C 
adaptere, nakkestropper for kameraer, UV filtre; UV filter 
sett bestående av ett eller flere av følgende utstyr, UV 
filtre, adapterringer, linsebeskyttere, linsedeksler, 
bomullspinner, etuier for oppbevaring av filtre; 
kameratilbehørssett bestående av ett eller flere av 
følgende utstyr, kameralinser, linsefiltere, 
linseadapterringer, linsebeskyttere, linsebørster,  stativer, 
håndleddsstropper, nakkestropper, blitser, batterier, 
batteriladere, minnekort og minnekortlesere, vesker for 
oppbevaring av kameraer, kameralinser og 
kameratilbehør; bordhøytalere for datamaskiner og 
bærbare datamaskiner; minnekort. 
 
18 Bærebager, håndvesker, skuldervesker, 
ryggsekker, dokumentkofferter, kofferter, sekker, 
reisevesker, håndkofferter, store kofferter, etuier og små 
vesker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236093 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200509454 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIIG 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Idun Smith Gevelt, Platåveien 19 B, 3080 
HOLMESTRAND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spill, herunder dataspill og interaktive spill 

tilbudt online via internett. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, herunder slike tjenester tilbudt online via 
internett. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236094 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200509453 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Idun Smith Gevelt, Platåveien 19 B, 3080 
HOLMESTRAND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spill, herunder dataspill og interaktive spill 

tilbudt online via internett. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, herunder slike tjenester tilbudt online via 
internett. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236095 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200604604 
(220) Inndato: 2006.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIT FOR BIT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, 
NO 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236096 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605153 
(220) Inndato: 2006.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

0TIPS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jon Eivind Tululu Strømme, Tolovegen 21, 5600 
NORHEIMSUND, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236097 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200607467 
(220) Inndato: 2006.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FONET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Fobox AS, c/o Fred Olsen,  Postboks 1159 Sentrum, 
0107 OSLO, NO 

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

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

 7 Boreplattformer, -tåm og -rigger (flytende eller 
ikke flytende), flytende bølgekraftverk; oljeplattformer og 
produksjonsplattformer (flytende eller ikke flytende) og 
bølgedempere som integrerte deler av samme; maskiner 
og verktøymaskiner; motorer unntatt for landkjøretøyer; 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer). 
 
9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, produksjon, regulering 
eller kontroll av elektrisitet; materialer for elektrisk 
strømføring; elektriske generatorer; 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; magnetiske 
databærer; databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer.  
 
22 Tau, reip, nett, herunder nett for bruk i vann.  
 
39 Distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; 
vanndistribusjon; transportvirksomhet, innpakning og 
lagring av varer. 
 
40 Bearbeiding av materialer; produksjon av 
elektrisk kraft; rådgivning vedrørende elektrisk kraft; 
vannbehandling. 
 
44 Oppdrett av dyr, herunder oppdrett av fisk og 
skalldyr. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236098 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200604655 
(220) Inndato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRAND VENEUR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bent Karlsen Trading Scandinavia AB, Box 36, 67221 
ÅRJÄNG, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236099 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603784 
(220) Inndato: 2006.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARNKAN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 BarnKan AS, Karenslyst Allé 9B, 0278 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker, fotografier, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, plastemballasje, samt artikler til 
bruk for kunstnere. 
 
24 Tekstiler, tekstilvarer. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Spill, leketøy, sportsartikler. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
barnehagebedrifter. 
 
37 Oppføring av barnehagebygg og tilhørende 
anlegg. 
 
43 Organisering og drift av barnehager. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236100 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200604656 
(220) Inndato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HILL SAIDE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bent Karlsen Trading Scandinavia AB, Box 36, 67221 
ÅRJÄNG, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236101 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200607468 
(220) Inndato: 2006.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NATRELLE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Sillikonbrystimplantater; brystimplantater 

bestående av kunstige materialer samt deler og 
komponenter til slike. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236102 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200607469 
(220) Inndato: 2006.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERITIQUE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Sillikonbrystimplantater; brystimplantater 

bestående av kunstige materialer samt deler og 
komponenter til slike. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236103 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200607470 
(220) Inndato: 2006.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEUVELLE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Sillikonbrystimplantater; brystimplantater 

bestående av kunstige materialer samt deler og 
komponenter til slike. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236104 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200206234 
(220) Inndato: 2002.07.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Resq AS, Håndværkerbyen 19, DK-2670 Greve, DK 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734 Sentrum, 7416 
TRONDHEIM, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Fallsikrings- rednings- og evakueringsutstyr til 

bruk i høyder og på vanskelig tilgjengelige steder, nemlig 
redningsstiger- og skinner (vertikale og horisontale), 
beskyttelseshjelmer, skinnglidere, fallblokker, 
falldempere, seler og slynger, liv- og redningsliner, 
redningsnett, taljerep, karabinhager, låsekarabiner, 
linelåser, heishåndtak, repuller, repholdere, repklemmer, 
repbremser, repsikringer, håndtak og taljer. 
 
22 Tauverk, rep, liner, snøre og nett. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236105 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200402325 
(220) Inndato: 2004.03.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.12 DE 303470399 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILES & COMMUNICATION 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Strasse 2-6, 
50679 KÖLN, DE 

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

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

 35 Administrasjon i form av utførelse og 
overvåking av mål relatert til kundelojalitet, salg, bonuser 
og salgsfremmende tiltak; annonse- og 
reklamevirksomhet. 
 
36 Utstedelse, innbytte og konvertering av 
anvisninger (vouchers); pengetransaksjoner; clearing og 
diskonteringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236106 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603568 
(220) Inndato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 ROSKILDE, 
DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236107 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605405 
(220) Inndato: 2006.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Paycore Payment Solutions Tor Borthen, Freidigstien 3B, 
7022 TRONDHEIM, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
Utarbeidelse og publisering av reklametekster. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
Formidling av clearing-tjenester. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Tekstforfattervirksomhet; 
Oversettelsesvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236108 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603500 
(220) Inndato: 2006.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONPOST 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 
GROTON, US 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236109 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603439 
(220) Inndato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDIC TRAVEL SWITCH 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Travel AS, c/o Toralf Ekelund, Røyskattveien 17, 1615 
FREDRIKSTAD, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236110 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605186 
(220) Inndato: 2006.05.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAYFREE 
(541) Merket er et ordmerke 
(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 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236111 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605936 
(220) Inndato: 2006.06.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DATA PATRULJEN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jan Petter Andersen, Handelsvegen 11A, 2040 KLØFTA, 
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. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236112 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200607474 
(220) Inndato: 2006.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Jan Petter Andersen, Handelsvegen 11A, 2040 KLØFTA, 
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. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236113 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200604672 
(220) Inndato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEST FRIEND 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Vital Petfood Group A/S, Birkegaardsvej 3, 8361 
HASSELAGER, DK 

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

5074 Majorstua, 0301 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 innsekter; fungicider, 
herbicider. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materiale 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. 
 
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. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillkort. 
 
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  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236114 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200601390 
(220) Inndato: 2006.02.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARCAROLE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Barcarole AS, Fiskergata 6, 6507 KRISTIANSUND N, NO
(740) Fullmektig: 

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

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

 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, 
kongresser, seminarer. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem 
(hvile-), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; 
turisthytter; moteller; pensjonater; kafeer, kafeteriaer; 
kantiner; pensjonatreservering, reservering (hotell-), 
reservering (pensjonat-), reservering og formidling av 
innkvartering, reservering og formidling av midlertidig 
innkvartering; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, 
bordduker, glass. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236115 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200602991 
(220) Inndato: 2006.03.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XILHOUETTE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Xilhouette Holding AS, Gunnerudveien 33, 3410 
SYLLING, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Geneneratorer, strøm-aggregater, motorer, 

motorisert verktøy, vannpumper, landbruksmaskiner, 
maskiner. 
 
11 Varmepumper, Aircondition, varmeovner. 
 
12 Sykler, elektriske sykler, moped, motorsykler, 
ATV, vannscooter, snøscooter, motorkjøretøyer med 
elektrisk motor, motorkjøretøyer med brenselsmotor. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236116 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603504 
(220) Inndato: 2006.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, 
CA91521 BURBANK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badedrakter; 
strandtøy; belter; smekker; undertøy; gensere; 
halloweenkostymer; kjoler; hansker; hatter; luer; 
trikotasje; barneklær; jakker; votter; pyjamas; bukser; 
joggebukser; treningsgensere; skjorter; sko; shorts; 
nattøy; sokker; T-skjorter; singleter og topper; 
strikkegensere; skjerf; slips; kapper; nattskjorter; 
nattkjoler; hodebånd; håndleddsbånd; skjørt; frakker; 
trikoter; leggvarmere; strømper; strømpebukser; 
sportssko; tøfler; støvler; sandaler; regntøy. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt; gummiballer; leketøysfigurer og tilbehør; 
ferdighetsspill; bønneposedukker; plysjleker; ballonger; 
golfballer; tennisballer; badeleker; juletrepynt; brettspill; 
byggeklosser; utstyr solgt som en enhet for kortspill; 
dukker og dukkeklær; dukkelekesett; lekekosmetikk for 
barn; krybbeleker; elektriske actionleker; manipulative 
spill; golfhansker; golfballmarkører; puslespill; drager; 
uroer; spilledåseleker; premier i form av små leker; 
oppblåsbare bassengleker; fleraktivitetsleker; 
opptrekkbare leker; målleker; kasteleker i form av runde 
plater; pil og buer; lekekjøretøy; lekebiler; lekelastebiler; 
spann og skuffer (leketøy); rulleskøyter; modell-
håndverkssett (leketøy); lekeraketter; lekepistoler og -
geværer; lekepistolhylser; musikkleker; badmintonsett; 
såpeboblesett; leketøysfigurer; lekebank; 
marionettedukker; yo-yo; rullebrett (skateboard); 
scootere; ansiktsmasker; håndholdte elektroniske spill; 
spillkort. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236117 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605417 
(220) Inndato: 2006.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENVIVE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Hygieniske preparater og produkter (andre enn 
til toalettbruk) for kvinner, herunder truseinnlegg for 
hygienisk bruk, sanitetsbind og tamponger, 
menstruasjonstruser, absorberende interlabiale produkter 
for feminin hygiene, bukser for feminin hygiene, bleier og 
bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236118 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200603506 
(220) Inndato: 2006.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, 
CA91521 BURBANK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
 
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; programvare for 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 
 
20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236119 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200510113 
(220) Inndato: 2005.09.28 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.29 EU 004361382 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 The Gates Corp, 1551 Wewatta Street, CO80202 
DENVER, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Kraftoverføringsremmer for industrielle formål; 
synkrone remmer og tannremmer for industrielle formål 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236120 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200510114 
(220) Inndato: 2005.09.28 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.29 EM 004360831 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 The Gates Corp, 1551 Wewatta Street, CO80202 
DENVER, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Kraftoverføringsremmer for industrielle formål; 
synkrone remmer og tannremmer for industrielle formål 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236121 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605418 
(220) Inndato: 2006.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YARAVITA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Gjødsel 
 
44 Utleie av jordbruksutstyr; rådgivning og 
veiledning innen landbruk, hagebruk og skogbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236122 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605419 
(220) Inndato: 2006.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236123 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200607478 
(220) Inndato: 2006.07.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXE BOOST 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Unilever  NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; vaskemidler; blekemidler; 

rengjøringsmidler; parfymevarer, velduftende toalettvann; 
etterbarberingsvann; cologne; eteriske oljer; 
aromaterapiprodukter (ikke for medisinsk bruk); 
massasjeprodukter (ikke for medisinsk bruk); deodoranter 
og antiperspiranter; preparater til behandling av 
hodebunn og hår; shampoer og balsam; hårfargemidler; 
hårstylingprodukter; tannpasta; munnskyllemidler (ikke 
for medisinsk bruk); preparater for munnpleie og 
tannpleie; ikke-medisinerte toalettpreparater; bade- og 
dusjpreparater; hudpleieprodukter; oljer, kremer og 
losjoner for huden; produkter til bruk ved barbering; 
produkter til bruk før og etter barbering; 
hårfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttende 
produkter; kosmetikk; make-up og make-up-
fjerningsprodukter; vaselin; leppepleiende produkter; 
talkumpudder; bomull; bomullspinner; kosmetikkputer, -
tøy og -kluter; forhåndsfuktede- og forhåndsimpregnerte 
renseputer, -tøy og -kluter; skjønnhetsmasker og pakker 
for kosmetisk ansiktsbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236124 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200606549 
(220) Inndato: 2006.06.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Fossaa Flis & Murerservice, Postboks 92, 2030 
NANNESTAD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236125 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605424 
(220) Inndato: 2006.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRAGOS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Metro Merkevarehuset AS, Postboks 1222, 3205 
SANDEFJORD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data software. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 

(111) Reg.nr.: 236126 
(151) Reg.dato.: 2006.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200605436 
(220) Inndato: 2006.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Klisterrens. 
 
5 Plaster og forbindingsstoffer, bandasjetape, 
sportstape, elastiske støttebind, sårevaskservietter, 
salver og kremer for medisinsk bruk. 
 
10 Isposer, varmeposer og kjølespray for 
medisinsk bruk; ortopediske artikler. 
 
28 Harpiks for idrettsutøvere; harpiks for 
idrettsutøvere i form av sportsklister. 
 
32 Pulver til fremstilling av sportsdrikker 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236127 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200603512 
(220) Inndato: 2006.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOLCENDA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 
GROTON, US 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236128 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200606573 
(220) Inndato: 2006.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 General Motors Corp, 300 Renaissance Center, 
MI48265-3000 DETROIT, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236129 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200600645 
(220) Inndato: 2006.01.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUMLE GUF 
(541) Merket er et  ordmerke 
(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 Konfektyrer; sukkertøy, godteri; iskrem. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236130 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200601631 
(220) Inndato: 2006.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESPIROT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Veterinære preparater; medisinerte 

fôrtilsetninger. 
 
31 Ikke-medisinerte fôrtilsetningsstoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236131 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200603177 
(220) Inndato: 2006.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 lsak M Nilsen Transport og Kranservice AS, Postboks 
2683, 3702 SKIEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Byggevirksomhet; krantjenester; 
løftevirksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236132 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200606575 
(220) Inndato: 2006.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINDOW§HOPPING 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Data Nova AS, Nydalsveien 36, 3.etg, 0484 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Programvare. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236133 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200604950 
(220) Inndato: 2006.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Stromme Holding AS, Postboks 31, 1305 HASLUM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Brannslukningsmidler 
 
7 Kraner (løfte- og helseapparater) Maskiner til 
bruk for reverse-osmose, mikrofiltering, ultrafiltrering, 
nanofiltrering for kommunalt vann, brakkvann, sjøvann, 
brønnvann, til bruk for residens og industrielle 
filtreringsprosesser 
 
9 Brannslukningsapparater og utstyr. Motoriserte 
og elektriske drevne pumper med tilbehør 
 
11 Apparater og instrumenter til bruk for reverse-
osmose, mikrofiltering, ultrafiltrering, nanofiltrering for 
kommunalt vann, brakkvann, sjøvann, brønnvann, til bruk 
for residens og industrielle filtreringsprosesser. 
 
12 Livbåter, redningsbåter og daviter for livbåter 
Marine fendere i gummi 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236134 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200603449 
(220) Inndato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 TKS Heis Kverneland AS, Kvernelandsveien 100, 4355 
KVERNALAND, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Heiser; vareheiser; løfteplattformer. 
 
37 Installasjon, reparasjon, service og vedlikehold 
av heiser, vareheiser og løfteplattformer. 
 
40 Produksjon, for andre, av heiser, vareheiser og 
løfteplattformer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236135 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200607485 
(220) Inndato: 2006.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RMN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Rig Management Norway AS, Stokkabrautane 13, 4023 
STAVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Administrasjon og bistand. 

 
37 Utleie av oljeinstallasjoner. 
 
42 Konsulentbistand ved oljeleting. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236136 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200605429 
(220) Inndato: 2006.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUN LIGHT HINTS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236137 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200605430 
(220) Inndato: 2006.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUN LIGHT CLEAR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236138 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200605431 
(220) Inndato: 2006.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUN LIGHT CRYSTAL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236139 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200607486 
(220) Inndato: 2006.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Terra Nova Shoes Ltd, P.O Box 250, NEA0A2M0 
HARBOUR GRACE, CA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Målebånd; vater; industrielle vernesko; brann 

vernesko; klesartikler for industriell sikkerhet; brannsikre 
klær; sikkerhetshjelmer; sikkerhetsmasker; hansker for 
vern mot ulykker; visir for vernehjelmer; knebeskyttere og 
sikkerhetshansker for vern mot røntgenstråler for 
industrielt bruk. 
 
18 Lommebøker; passomslag; portemone; 
ryggsekker; ransler; bæremeiser; reisevesker; 
sportsbagger; bagger med hjul; skinn vesker; 
strandvesker; campingbagger; handlevesker; jaktvesker; 
stresskofferter; seddelbøker; dokumentvesker; 
pakkevesker laget av skinn; verktøyveske i skinn. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236140 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200603747 
(220) Inndato: 2006.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOMO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Caneias.com ANS, Holteveien 11, 1410 KOLBOTN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Bygningsmaterialer av metall; utstyr og tilbehør 

av metall til bygninger, herunder snøfangere, pipehatter, 
stigetrinn til å montere på tak. 
 
19 Bygningsmaterialer, ikke av metall; utstyr og 
tilbehør (ikke av metall) til bygninger, herunder 
snøfangere, pipehatter, stigetrinn til å montere på tak. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet herunder 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer og 
spesifikasjoner, nemlig bygningsmaterialer av metall, 
utstyr og tilbehør av metall til bygninger, herunder 
snøfangere, pipehatter, stigetrinn til å montere på tak, 
bygningsmaterialer, ikke av metall, utstyr og tilbehør (ikke 
av metall) til bygninger, herunder snøfangere, pipehatter, 
stigetrinn til å montere på tak, slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; 
slike tjenester også via verdensomspennende 
datanettverk og internett. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236141 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200504258 
(220) Inndato: 2005.05.04 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.21 US 78/613698 
(540) Gjengivelse av merket: 

EOS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Eos Airlines Inc, 287 Bowman Avenue, 4th Floor, 
NY10577 PURCHASE, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Lufttransport tjenester, hovedsakelig, 

flytransport av passasjerer, eiendeler og gods. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236142 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200411573 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Royal Caribbean Cruises Ltd, 1050 Caribbean Way, FL 
33132 MIAMI, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfymer, cologner, etterbarberingslotions, 
sjampo og hårpleieprodukter; såper, deodoranter, 
barberingspreparater, neglpleiepreparater, kosmetikk og 
hudpleieprodukter. 
 
9 Ytre enheter for datamaskiner; musematter, 
håndleddsstøtter; solbriller og -etuier; svømmeflåter; 
apparater til livredning; kalkulatorer; DVDer, CDer og 
videoer.  
 
14 Klokker, ur, smykker og edelstener, uekte 
smykker og edelstener; mynter; mansjettknapper, 
ornamenter og bilderammer av edelt metall eller 
overtrukket dermed.   
 
16 Bøker, trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
fotografier, gratulasjonskort, kalendere, postkort, 
plakater, kontorrekvisita, penner og blyanter, spillkort, 
papirduker; notatbøker; skriveblokker; dagbøker, 
pocketbøker.  
 
18 Kofferter, reisebager; handlevesker, skovesker, 
dressposer, paraplyer, ryggsekker, dokumentmapper, 
håndvesker, lommebøker, vesker, håndkofferter, 
skinninbundne notatbøker; kredittkortholdere, 
nøkkelbeholdere, sportsbager; varer av lær og 
lærimitasjoner.   
 
21 Servise, glass, porselen og bestikk, steintøy, 
leirvarer, pottemakervarer, glassartikler, glasstøy, 
bilderammer.  
 
24  Strandhåndklær; badehåndklær; dekketøy.   
 
25 Klær, inkludert fottøy, hodeplagg, treningstøy; 
badekåper; belter, capser, hansker, skjerf, hatter, jakker, 
strikkevarer, kåper og frakker, pysjamaser, nattøy, 
undertøy, badetøy.  
 
28 Spill og leketøy; dataspill.    
 
33 Alkoholholdige drikker. 
 
35 Oppstilling, for andre på cruiseskip, skip og 
andre transportmidler av parfymer, cologner, 
etterbarberingslotions, sjampo og hårpleieprodukter; 
såper, deodoranter, barberingspreparater, 
neglpleiepreparater, kosmetikk og hudpleieprodukter; ytre 
enheter for datamaskiner; musematter, håndleddsstøtter; 
solbriller og -etuier; svømmeflåter; apparater til livredning; 
kalkulatorer; DVDer, CDer og videoer; klokker, ur, 
smykker og edelstener, uekte smykker og edelstener; 
munter; mansjettknapper, ornamenter og bilderammer av 
edelt metall eller overtrukket dermed; bøker, trykksaker, 
magasiner, tidsskrifter, fotografier, gratulasjonskort, 
kalendere, postkort, plakater, kontorrekvisita, penner og 
blyanter, spillkort, papirduker; notatbøker; skriveblokker; 
dagbøker, pocketbøker; kofferter, reisebager; 

handlevesker, skovesker, dressposer, paraplyer, 
ryggsekker, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker, 
vesker, håndkofferter, skinninbundne 
notatbøker;kredittkortholdere, nøkkelbeholdere, 
sportsbager; varer av lær og lærimitasjoner; 'servise, 
glass, porselen og bestikk, steintøy, leirvarer, 
pottemakervarer, glassartikler, glasstøy, bilderammer; 
strandhåndklær; badehåndklær; dekketøy; klær, inkludert 
fottøy, hodeplagg, treningstøy; badekåper; belter, capser, 
hansker, skjerf, hatter, jakker, strikkevarer, kåper og 
frakker, pysjamaser, nattøy, undertøy, badetøy; spill og 
leketøy; dataspill; alkoholholdige drikkevarer, for å 
muliggjøre at kunder bekvemt skal kunne se på og kjøpe 
de forannevnte varer; oppstilling, for andre av et 
mangfold av beskrivelse av, eller av bilder av varer på en 
internetside, for å muliggjøre at kunder bekvemt skal 
kunne se på og kjøpe disse varene via 
telekommunikasjon; organisering, drift og tilsyn av 
loyalitetsordninger og belønningsordninger. 
 
36 Kredittkort og kredittkortordninger; tjenester i 
forbindelse med reise- og ferieforsikringer.   
 
39 Cruiseskiptjenester i forbindelse med reiser; 
reisebyråtjenester; organisering, drift og fremskaffelse av 
cruise og turer; arrangering og bestillinga av cruise og 
turer; transport; ledsagelse av reisende.  
 
41 Underholdningstjenester; drift og ledelse av 
casinoeer, helseklubber, spillehaller, fremskaffelse av 
sportsfasiliteter; fremskaffelse av kinofasiliteter  
 
43 Fremskaffelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restaurant-,  bar-, cafe- og 
snackbartjenester; cateringtjenester.   
 
44 Skjønnhetssalongtjenester; frisørtjenester, 
badstu- og massasjetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236143 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200411605 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROYAL CARIBBEAN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Royal Caribbean Cruises Ltd, 1050 Caribbean Way, FL 
33132 MIAMI, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfymer, cologner, etterbarberingslotions, 
sjampo og hårpleieprodukter; såper, deodoranter, 
barberingspreparater, neglpleiepreparater, kosmetikk og 
hudpleieprodukter. 
 
9 Ytre enheter for datamaskiner; musematter, 
håndleddsstøtter; solbriller og -etuier; svømmeflåter; 
apparater til livredning; kalkulatorer; DVDer, CDer og 
videoer.   
 
14 Klokker, ur, smykker og edelstener, uekte 
smykker og edelstener; mynter; mansjettknapper, 
ornamenter og bilderammer av edelt metall eller 
overtrukket dermed.   
 
16 Bøker, trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
fotografier, gratulasjonskort, kalendere, postkort, 
plakater, kontorrekvisita,' penner og blyanter, spillkort, 
papirduker; notatbøker; skriveblokker; dagbøker, 
pocketbøker.   
 
18 Kofferter, reisebager; handlevesker, skovesker, 
dressposer, paraplyer, ryggsekker, dokumentmapper, 
håndvesker, lommebøker, vesker, håndkofferter, 
skinninbundne notatbøker; kredittkortholdere, 
nøkkelbeholdere, sportsbager; varer av lær og 
lærimitasjoner.   
 
21 Servise, glass, porselen og bestikk, steintøy, 
leirvarer, pottemakervarer, glassartikler, glasstøy, 
bilderammer.   
 
24 Strandhåndklær; badehåndklær; dekketøy.   
 
25 Klær, inkludert fottøy, hodeplagg, treningstøy; 
badekåper; belter, capser, hansker, skjerf, hatter, jakker, 
strikkevarer, kåper og frakker, pysjamaser, nattøy, 
undertøy, badetøy.   
 
28 Spill og leketøy; dataspill. 
 
33 Alkoholholdige drikker.   
 
35 Oppstilling, for andre på cruiseskip, skip og 
andre transportmidler av parfymer, cologner, 
etterbarberingslotions, sjampo og hårpleieprodukter; 
såper, deodoranter, barberingspreparater, 
neglpleiepreparater, kosmetikk og hudpleieprodukter; ytre 
enheter for datamaskiner; musematter, håndleddsstøtter; 
solbriller og -etuier; svømmeflåter; apparater til livredning; 
kalkulatorer; DVDer, CDer og videoer; klokker, ur, 
smykker og edelstener, uekte smykker og edelstener; 
munter; mansjettknapper, ornamenter og bilderammer av 
edelt metall eller overtrukket dermed; bøker, trykksaker, 
magasiner, tidsskrifter, fotografier, gratulasjonskort, 
kalendere, postkort, plakater, kontorrekvisita, permer og 
blyanter, spillkort, papirduker; notatbøker; skriveblokker; 
dagbøker, pocketbøker; kofferter, reisebager; 
handlevesker, skovesker, dressposer, paraplyer, 
ryggsekker, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker, 
vesker, håndkofferter, skinninbundne notatbøker; 
kredittkortholdere, nøkkelbeholdere, sportsbager; varer 

av lær og lærimitasjoner; servise, glass, porselen og 
bestikk, steintøy, leirvarer, pottemakervarer, glassartikler, 
glasstøy, bilderammer; strandhåndklær; badehåndklær; 
dekketøy; klær, inkludert fottøy, hodeplagg, treningstøy; 
badekåper; belter, capser, hansker, skjerf, hatter, jakker, 
strikkevarer, kåper og frakker, pysjamaser, nattøy, 
undertøy, badetøy; spill og leketøy; dataspill; 
alkoholholdige drikkevarer, for å muliggjøre at kunder 
bekvemt skal kunne se på og kjøpe de forannenvte varer; 
oppstilling, for andre av et mangfold av beskrivelse av, 
eller av bilder av varer på en internetside, for å 
muliggjøre at kunder bekvemt skal kunne se på og kjøpe 
disse varene via telekommunikasjon; organisering, drift 
og tilsyn av loyalitetsordninger og belønningsordninger. 
 
36 Kredittkort og kredittkortordninger; tjenester i 
forbindelse med reise- og ferieforsikringer.   
 
39 Cruiseskiptjenester i forbindelse med reiser; 
reisebyråtjenester; organisering, drift og fremskaffelse av 
cruise og turer; arrangering og bestillinga av cruise og 
turer; transport; ledsagelse av reisende.   
 
41 Underholdningstjenester; drift og ledelse av 
casinoeer, helseklubber, spillehaller, fremskaffelse av 
sportsfasiliteter; fremskaffelse av kinofasiliteter   
 
43 Fremskaffelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restaurant-, bar-, cafe- og snackbartjenester; 
cateringtjenester.   
 
44 Skjønnhetssalongtjenester; frisørtjenester, 
badstu- og massasjetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236144 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200411609 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Royal Caribbean Cruises Ltd, 1050 Caribbean Way, FL 
33132 MIAMI, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfymer, cologner, etterbarberingslotions, 
sjampo og hårpleieprodukter; såper, deodoranter, 
barberingspreparater, neglpleiepreparater, kosmetikk og 
hudpleieprodukter. 
 
9 Ytre enheter for datamaskiner; musematter, 
håndleddsstøtter; solbriller og -etuier; svømmeflåter; 
apparater til livredning; kalkulatorer; DVDer, CDer og 
videoer.       
 
14 Klokker, ur, smykker og edelstener, uekte 
smykker og edelstener; mynter; mansjettknapper, 
ornamenter og bilderammer av edelt metall eller 
overtrukket dermed.       
 
16 Bøker, trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
fotografier, gratulasjonskort, kalendere, postkort, 
plakater, kontorrekvisita,' penner og blyanter, spillkort, 
papirduker; notatbøker; skriveblokker; dagbøker, 
pocketbøker.       
 
18 Kofferter, reisebager; handlevesker, skovesker, 
dressposer, paraplyer, ryggsekker, dokumentmapper, 
håndvesker, lommebøker, vesker, håndkofferter, 
skinninbundne notatbøker; kredittkortholdere, 
nøkkelbeholdere, sportsbager; varer av lær og 
lærimitasjoner.       
 
21 Servise, glass, porselen og bestikk, steintøy, 
leirvarer, pottemakervarer, glassartikler, glasstøy, 
bilderammer.       
 
24 Strandhåndklær; badehåndklær; dekketøy.       
 
25 Klær, inkludert fottøy, hodeplagg, treningstøy; 
badekåper; belter, capser, hansker, skjerf, hatter, jakker, 
strikkevarer, kåper og frakker, pysjamaser, nattøy, 
undertøy, badetøy.       
 
28 Spill og leketøy; dataspill.       
 
33 Alkoholholdige drikker.       
 
35 Oppstilling, for andre på cruiseskip, skip og 
andre transportmidler av parfymer, cologner, 
etterbarberingslotions, sjampo og hårpleieprodukter; 
såper, deodoranter, barberingspreparater, 
neglpleiepreparater, kosmetikk og hudpleieprodukter; ytre 
enheter for datamaskiner; musematter, håndleddsstøtter; 
solbriller og -etuier; svømmeflåter; apparater til livredning; 

kalkulatorer; DVDer, CDer og videoer; klokker, ur, 
smykker og edelstener, uekte smykker og edelstener; 
munter; mansjettknapper, ornamenter og bilderammer av 
edelt metall eller overtrukket dermed; bøker, trykksaker, 
magasiner, tidsskrifter, fotografier, gratulasjonskort, 
kalendere, postkort, plakater, kontorrekvisita, permer og 
blyanter, spillkort, papirduker; notatbøker; skriveblokker; 
dagbøker, pocketbøker; kofferter, reisebager; 
handlevesker, skovesker, dressposer, paraplyer, 
ryggsekker, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker, 
vesker, håndkofferter, skinninbundne notatbøker; 
kredittkortholdere, nøkkelbeholdere, sportsbager; varer 
av lær og lærimitasjoner; servise, glass, porselen og 
bestikk, steintøy, leirvarer, pottemakervarer, glassartikler, 
glasstøy, bilderammer; strandhåndklær; badehåndklær; 
dekketøy; klær, inkludert fottøy, hodeplagg, treningstøy; 
badekåper; belter, capser, hansker, skjerf, hatter, jakker, 
strikkevarer, kåper og frakker, pysjamaser, nattøy, 
undertøy, badetøy; spill og leketøy; dataspill; 
alkoholholdige drikkevarer, for å muliggjøre at kunder 
bekvemt skal kunne se på og kjøpe de forannenvte varer; 
oppstilling, for andre av et mangfold av beskrivelse av, 
eller av bilder av varer på en internetside, for å 
muliggjøre at kunder bekvemt skal kunne se på og kjøpe 
disse varene via telekommunikasjon; organisering, drift 
og tilsyn av loyalitetsordninger og belønningsordninger.     
 
36 Kredittkort og kredittkortordninger; tjenester i 
forbindelse med reise- og ferieforsikringer.       
 
39 Cruiseskiptjenester i forbindelse med reiser; 
reisebyråtjenester; organisering, drift og fremskaffelse av 
cruise og turer; arrangering og bestillinga av cruise og 
turer; transport; ledsagelse av reisende.       
 
41 Underholdningstjenester; drift og ledelse av 
casinoeer, helseklubber, spillehaller, fremskaffelse av 
sportsfasiliteter; fremskaffelse av kinofasiliteter       
 
43 Fremskaffelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restaurant-, bar-, cafe- og snackbartjenester; 
cateringtjenester.       
 
44 Skjønnhetssalongtjenester; frisørtjenester, 
badstu- og massasjetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236145 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200605949 
(220) Inndato: 2006.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEDDA HYTTER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hedda Hytter AS, 3528 HEDALEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer, prefabrikerte bygninger og 

hytter. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236146 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200508169 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.28 DK 200500830 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUSESNAPPEREN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Snatchers Company A/S, Murervænget 3, 4700 
NÆSTVED, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Apparater til bekjempelse av lus, lopper og 
flass på mennesker og dyr. 
 
10 Kirugiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 
 
21 Kammer og børster, herunder finkammer og 
munnstykker til montering på støvsugere. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236147 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200606579 
(220) Inndato: 2006.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Psykolog.No, Postboks 58, Kjelsås, 0411 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Psykologisk testing i forbindelse med 
rekruttering og utvelgelse; konsultasjoner i relasjon til 
selskapsledelse og selskapsorganisering; konsultasjoner 
i relasjon til personaladministrasjon; rådgivningstjenester 
i selskapsledelse; personvurderinger ved utvelgelse av 
søkere til stillinger i arbeidslivet. 
 
41 Utdanning, kursing og veiledning innen 
psykologfaglige tema; utdanning i håndtering og tolkning 
av psykologiske og pedagogiske tester; 
karriererådgivning; yrkesrådgivning. 
 
44 Psykolog- og psykometritjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236148 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200602967 
(220) Inndato: 2006.03.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Hoppeland Norge AS, Nittedalsgt 43, 2000 
LILLESTRØM, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Underholdningsvirksomhet, forlystelsesparker, 
aktivitetsparker for barn (fysisk trening og fornøyelse). 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236149 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200514414 
(220) Inndato: 2005.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FISSURE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 The North Face Apparel Corp, 3411 Silverside Road, 
DE19810 WILMINGTON, US 

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

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

 25 Klær, hodeplagg, fottøy. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236150 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200606583 
(220) Inndato: 2006.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236151 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200606584 
(220) Inndato: 2006.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOTO V3 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196-1079 
SCHAUMBURG, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner, 
personsøkere, toveisradioer, radiosendere, 
radiomottakere, kombinerte radiosendere og - mottakere, 
elektroniske lommeplanleggere, og relatert tilbehør for de 
forannevnte varene, nemlig hodetelefoner, mikrofoner, 
høyttalere, bærekasser, og beltespenner; 
dataprogramvare og programmer benyttet for sending 
eller gjengivelse eller mottak av lyd, bilder, video eller 
data over et telekommunikasjonsnettverk eller system 
mellom terminaler og for å forbedre og forenkle bruk og 
tilgang til computer nettverk og telefonnettverk; 
programvare til bruk i generell databasebehandling; e-
handel programvare for å tillate brukere å sikkert 
plassere ordre og gjennomføre betalinger i forbindelse 
med elektroniske handelstransaksjoner via et globalt 
datamaskinnettverk eller telekommunikasjonsnettverk; 
programvare for trening og produktsupport for computere 
og mobiltelefoner i forbindelse med kommunikasjon; 
programvare til dataspill for mobile håndsett; 
dataprogramvare og program inneholdende musikk, film, 
animasjon, elektroniske bøker; dataprogram for 
distribusjon av informasjon og interaktivt multimedia 
innhold bestående av tekst, bilder, video og lyd til brukere 
i forbindelse med kommunikasjon, dataprogram og 
program for administrasjon og operasjon av trådløse 
telekommunikasjonssystem; dataprogram for aksesjon, 
søking, indeksering og gjenfinning av informasjon og data 
fra globale computernettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk, og for browsing og navigering 
gjennom websider på de nevnte nettverkene; 
programvare for sending og mottak av kortmeldinger og 
elektronisk post og for filtrering av ikke-tekst informasjon 
fra dataene; analoge og digitale kombinerte radiosendere 
og - mottakere eller mottakere av data, lyd, bilde og 
videokommunikasjon; elektronisk dataspill for mobile 
håndsett; kameraer, nemlig fotografiske kameraer, 
digitale kameraer, filmkameraer, videokameraer; 
systemer og apparater for elektroniske 
pengetransaksjoner, nemlig smartkort, smartkort lesere; 
kalkulatorer; kort for kommunikasjonsformål, nemlig 
datakort, modemkort og faksmodemkort for 
kommunikasjonsformål, alt til bruk med 
kommunikasjonsapparater; modem, globale 
posisjonsenheter, batterier, batteriladere, strømadaptere, 
og antenner. 
 
38 Trådløse telefontjenester og elektronisk 
overføring av data og dokumenter via 
datamaskinterminaler. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236152 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200607488 
(220) Inndato: 2006.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GULLREKKA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Studio AS, Grensen 8, 0159 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Magasiner, aviser og andre tidsskrifter. 
 
35 Annonse og reklamevirksomhet. 
 
41 Utgivelse av magasin, aviser og tidsskrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236153 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200600555 
(220) Inndato: 2006.01.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Skandinavisk Treimport AS, Postboks 254, 6301 
ÅNDALSNES, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bygningsmaterialer; treverk, treplater og 
tømmer; halvbearbeidet trevirke. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236154 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200600222 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DORA THE EXPLORER 
(541) Merket er et ordmerke 
(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:  

 3 Hårsjampo, hudsåpe, tannpasta, hårbalsam, 
make-up, hudlotion, kroppskrem, personlige deodoranter, 
skumbad, parfyme, eau-de-cologne. 
 
9 Lyd, video og dataopptaks- og 
gjengivelsesapparater for lagring, opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og/eller bilder; 
underholdningsapparater for spill for bruk med en 
fjernsynsskjerm eller videomonitor; datastyrte eller 
elektroniske underholdningsapparater; mynt- eller 
pollettstyrte elektriske eller elektroniske 
underholdningsapparater; computer software; 
computerspill; elektroniske spill; videospill; compact disc 
skrivebeskyttede minnespill; audio outputspill; 
spillkassetter for computervideospill og 
videooutputspillmaskiner; computerspillkassetter; 
computerspillprogrammer; computerspillmagnetbånd; lyd- 
og videoopptak; grammofonopptak; grammofonplater; 
kinematografiske og fotografiske filmer; filmer og 
videotape; MP3 spillere; digitale kameraer, mobiltelefoner 
og alle typer trådløst mobiltelefonutstyr og - tilbehør 
herunder mobiltelefondeksler; nedlastbare ringetoner, 
musikk, MP3, grafikk, spill og videobilder for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; trådløs overføring og 
mobilkommunikasjonsinnretninger som tillater 
stemmegivning og mottak av stemme- og tekstmeldinger 
med andre trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; 
solbriller/briller; magnetiske databærere med bilder 
og/eller lyd; laserdisker; videodisker, compact disker, CD-
ROM; CD-i; DVD; magnetbånd; videokassetter; 
kassetter, kort med film, nyheter, sport og fjernsynserier, 
dokumentarer, underholdningsshow, varieter, 
virkelighetsbaserte fjernsynsprogrammer, animasjoner, 
konserter og andre fremføringer; minnebærere; 
interaktive compactdisker og CD-ROM; bærbare bokser 
for kassetter og compactdisker; deler og tilbehør for alle 
de forannevnte varer; interaktive elektroniske spill for 
bruk med computere, fjernsyn/kringkasting; linjaler; 
videospill. 
 
16 Papir, papp og andre 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; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); magasiner; 
tidsskrifter; bøker og aviser; papir- og pappvarer; 
skriveredskaper, blyanter, penner, notisblokker, 
skriveblokker, gratulasjonskort, overføringsbilder; små 
figurer av papirmache; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; trykte publikasjoner; hefter, 
kataloger; brukerveiledninger og reisehåndbøker; 
bæreposer; papirposer; pamfletter; brosjyrer; aviser; 
tegnekritt; malerkoster; viskelær og svamper; 
blyantspissere, blyantesker og -futteraler; blyantholdere; 
plakater; fotoalbum; ringpermer; permer; notisbøker; 
dagbøker; kalendere; postkort; tegninger (grafiske); 
klistremerker, sjablonger, plakater til å klistre på 
støtfangere på kjøretøyer, fint papir, gavebevis; etiketter, 
brevpapir, innpakningsmaterialer av papir, silkepapir, 
trykkpapir, billetter, innpakningspapir, skrivepapir, papp, 
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trykte computerprogrammer; papirtape og -kort for bruk i 
databehandling; merkelapper. 
 
18 Paraplyer, handlevesker, ryggsekker, 
rumpetasker, budbager, håndkofferter, lommebøker og 
punger, sportsbager, klesbager for reisebruk, 
portemonéer for vekslepenger, reisevesker, 
strandvesker. 
 
24 Sengetøy, sengetepper, baderomstekstiler, 
husholdningslintøy, dekketøy; bordduker ikke av papir; 
strandhåndklær; dusjforheng; veggtepper av tekstil og 
bannere av vevet stoff. 
 
25 Ytterbekledning; sportsklær; fritidsklær; 
uformelle klær; badetøy; natt-tøy; fottøy og hodeplagg; t-
skjorter; belter (bekledning); skjerf, jakker; dresser; 
bukser; skjørt; strømper; strømpebukser; slips, hansker; 
gensere; drakter; bluser; skjorter; hatter; luer; capser; 
støvler; sko; tøfler. 
 
28 Leker, spill og leketøy, 
underholdningsspillmaskiner, frittstående 
videospillmaskiner med CD-ROM, frittstående 
videospillmaskiner, frittstående 
audiooutputspillemaskiner; brettspill; sportsartikler. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige 
oljer og fett; smakstilsatt og søtet gelatin. 
 
30 Brød, kuvertbrød, ballongtyggegummi, 
kakedekorasjoner, spiselige kakedekorasjoner, kakemiks; 
kaker, kaker og sjokoladebasert fyll for paier og kaker, 
søtsaker, kandisert popkorn, karamell-popkorn, 
karameller, kornbaserte, små, letter måltider, puffet mais 
snacks med ostesmak, tyggegummi, sjokoladechips, 
maischips, melbasert chips, sjokolade, konfektyrer i form 
av sjokoladedekkede nøtter, sjokoladepudder, 
sjokoladesirup, sjokoladepynt, kakaoblandinger, 
kremmerhus for iskrem, småkaker, maiskrøller, kjeks- og 
ostekombinasjoner, kjeks, spiseklare matstenger basert 
på kornprodukter, glasur, fruktpaier, granolabasert 
snacks i stangform, varm sjokolade, popper popkorn, 
saltstenger (pretzels), puddinger, vafler, iskrem, ismelk, 
smakstilsatt is, frosne konfektyrer, frossen yoghurt, 
frossen vaniljepudding og vaniljekrem; fruktsauser. 
 
38 Kringkastings- og 
telekommunikasjonstjenester; kabel- og 
satellittoverføringstjenester; trådløse 
mobiltelefontjenester; fremskaffelse av nedlastbare 
ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder og 
informasjon for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; fremskaffelse av 
trådløs overføring av opplasting og nedlasting av 
ringetoner, stemmer, musikk, MP3, grafikk, spill, 
videobilder, informasjon og nyheter via et globalt 
computernettverk til en trådløs mobil 
kommunikasjonsinnretning; stemmegivning og 
avstemning via en trådløs mobil 
kommunikasjonsinnretning; sending og mottaking av 
stemme og tekstmeldinger mellom trådløse mobile 
kommunikasjonsinnretninger; fremskaffelse av online 
stemmesystemer via internett eller en trådløs 
kommunikasjonsinnretning; internett-tjenester som skal 
oppfattes å inkludere kommunikasjonstjenester, nemlig 
sending av sammenhengende lyd eller audiovisuelle 
opptak via internett. 
 
41 Underholdnings-, undervisnings og 
instruksjonstjenester; radio- og 
fjernsynsunderholdningstjenester; film-, musikk-, sport-, 
video- og teaterunderholdningstjenester; produksjon, 
forberedelser, presentasjon, distribusjon, syndikering, 
nettoppbygging og utleie av fjernsyns- og 
radioprogrammer og av filmer, tegnefilmer, og lyd- og 

videoopptak; produksjon av levende underholdning, 
produksjon av fjernsynsunderholdning; tjenester 
vedrørende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning 
og levende fremførelser og show; tjenester vedrørende 
produksjon av bøker, magasiner og tidsskrifter; 
produksjon og utleie av undervisning- og 
instruksjonsmateriell; forlagsvirksomhet; organisering, 
produksjon og presentasjon av hendelser for 
undervisningsformål, kulturelle formål eller 
underholdningsformål; organisering, produksjon og 
presentasjoner av konkurrenter, tevlinger, spill, 
gjettekonkurranser, festdager, utstillinger, sportslige 
begivenheter, show, veishow, iscenesatte hendelser, 
teatralske fremvisninger, konserter, levende forestillinger 
og hendelser med deltakelse av publikum; fremskaffelse 
av underholdning og undervisning for tilgang via 
kommunikasjons- og computernettverk; fremskaffelse av 
informasjon vedrørende hvilken som helst av de 
ovennevnte tjenestene. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236155 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200602968 
(220) Inndato: 2006.03.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Hoppeland Norge AS, Nittedalsgt 43, 2000 
LILLESTRØM, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Underholdningsvirksomhet, forlystelsesparker, 
aktivitetsparker for barn (fysisk trening og fornøyelse). 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236156 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(210) Søknadsnr.: 200604953 
(220) Inndato: 2006.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Jula Postorder AB, Box 363, 53224 SKARA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Elektrisk-, gass- og luftdrevne håndverktøy; 
sager (maskiner); høvelmaskiner; slipemaskiner; 
borremaskiner; maskiner for kapping; maskiner for 
bearbeiding av tre; fresemaskiner; 
metallbearbeidingsmaskiner; dreiere (maskinverktøy); 
sveisemaskiner (elektriske); sveiseapparater 
(gassdrevne); kompressorer (maskiner); 
trykkluftsmaskiner; trykkluftspumper; luftpumper 
(garasjeinnstallasjoner); pumper (maskiner); 
blåsemaskiner; løfteanordninger; vinsjer, 
høytrykksvaskere for industri og husholdningsformål; 
gressklippermaskiner; jordbruksredskap (ikke 
hånddrevne); mekaniske vinsjer; betongblandere; deler 
og komponenter til forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236157 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200604066 
(220) Inndato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELLY HANSEN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Helly Hansen ASA, Solgaard Skog 139, 1599 MOSS, NO
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
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 til industrielle 
formål. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 
 
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. 
 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metal] (ikke opptatt i andre klasser); 
nøkkelringer og -holdere av metall; karabinringer og -
holdere av metall; sikkerhetskjeder og -etuier; malmer. 
 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 
 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer; gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
 
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, dataprogrammer 
innregistrert på databærere; brannslukningsapparater; 
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gassmasker; våt- og tørrdrakter og -dresser for dykking; 
flyteklær, -dresser, -jakker, -vester og hjelpemidler; 
redningsvester, -jakker og -drakter; livjakker, -vester og -
belter; livredningsutstyr, -apparater, -instrumenter, -klær 
og - tilbehør; livredningsvester til bruk for hunder; 
svømmevester og -belter; overlevelsesdrakter og -
dresser; drakter og dresser for beskyttelse mot ulykker, 
skader og brann; sikkerhetsseler, -liner og -snorer; briller, 
solbriller; etuier, kjeder, snorer og innfatninger for briller 
og solbriller; vernebriller, beskyttelsesbriller, kikkerter; 
mobiltelefonetuier, -deksler og -holdere; deler, 
komponenter, utstyr og tilbehør til de forannevnte varer. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 
 
13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; 
sprengstoff; fyrverkerisaker. 
 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, ornamenter 
(juvelervarer), edle steiner; ur og kronometriske 
instrumenter; klokker (ur), armbåndsur. 
 
15 Musikkinstrumenter. 
 
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; klisjéer; etiketter 
og merkelapper av papir; etuier og omslag for pass og 
penner; seddelklemmer. 
 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, 
paknings- og isoleringsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall). 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter, reisevesker, -bager og -kister; sekker, 
ryggsekker, vesker, ransler, mapper; bæremeis for 
bæring av barn; varenett for innkjøp; paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 
 
20 Møbler, madrasser, soveposer, speil, 
billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, 
kork, rør rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, 
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; 
beholdere, containere, fat, kurver, kasser, paller og 
stativer. 
 
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); flasker, 
flaskeholdere og -etuier; mugger og krus, ikke av 
edelmetall. 
 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); uarbeidet tekstilfibermateriale; 
tekstilfiber; glassfiber for tekstile formål; fiber av plast for 
tekstile formål. 
 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper; tekstilstoffer, herunder 
plastbelagte tekstilstoffer; metervare; dynetrekk, dyner, 
ederdunstepper, putevar, sengeutstyr (sengetepper og 
lintøy), gardiner av tekstil eller plast, håndklær av 
tekstiler, badetøy (unntatt bekledning), lakener. 
 
25 Våt- og tørrdrakter og -dresser for vannsport, 
seiling og undervannssvømming; klær, herunder regntøy, 
badetøy og undertøy; fottøy, herunder støvler, sko og 
tøfler; hodeplagg, herunder hetter, luer, (lue)skygger, 
caps, hatter, sydvester; belter (bekledning), hansker, 
vanter, votter, skjerf, halstørkle; bukser, herunder 
overtrekksbukser for kanopadling; yachthansker. 
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; 
knapper, hekter og maljer; strikkepinner, nåler og synåler; 
kunstige blomster; hemper for klær; hemper for glidelås; 
lukkere og lukkeanordninger for klær. 
 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
34 Tobakk; artikler for røkere; askebegre; ikke av 
edelmetall; lightere for røkere; etuier og omslag for 
sigaretter; fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236158 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200606801 
(220) Inndato: 2006.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Solarnor AS, Drammensveien 126 A, 0277 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Solfangere for oppvarming. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236159 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200606802 
(220) Inndato: 2006.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Solarnor AS, Drammensveien 126 A, 0277 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Solfangere for oppvarming. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236160 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200602430 
(220) Inndato: 2006.03.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZETA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
 
41 Bingo. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236161 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200602431 
(220) Inndato: 2006.03.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZETA BINGO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
 
41 Bingo. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236162 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200607494 
(220) Inndato: 2006.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Scoreball AS, Leangbukta 40, 1392 VETTRE, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske, fotografiske, kinematografiske og 

optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastemballasje.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer; håndklær, sengeutstyr 
(sengetepper og lintøy).   
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).   
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 
30 Mel og næringsmidler av korn.  
 
32 Kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og 
andre preparater til fremstilling av drikker.   
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet.   
 
41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236163 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200602432 
(220) Inndato: 2006.03.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZETA BINGO CLUB 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
 
41 Bingo. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236164 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200607496 
(220) Inndato: 2006.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELIPLUS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Gasser for industrielt bruk, beskyttelsesgasser 
for sveising. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236165 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605161 
(220) Inndato: 2006.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SECOND BRAIN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Making Waves AS, Christian Krohgsgt 60, 0186 OSLO, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software. 
 
38 Kommunikasjonstjenester; 
tilveiebringelse/forsyning online av web-områder 
tilrettelagt for flerbrukerkommunikasjon og/eller deling av 
informasjon og data, tekst, lyd og bilder; 
tilveiebringelse/forsyning online av web-områder 
tilrettelagt for brukeres opprettelse av personlige områder 
for samling, lagring og systematisering av informasjon og 
data, tekst, lyd og bilder, og tilrettelagt for mulig deling av 
slik informasjon og data, tekst, lyd og/eller bilder med 
andre brukere; informasjon og rådgivning vedrørende alle 
de forannevnte tjenester. 
 
39 Elektronisk lagring av informasjon og data, 
tekst, lyd og bilder; informasjon og rådgivning vedrørende 
alle de forannevnte tjenester. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; on-line publisering, 
tilveiebringelse/forsyning av informasjon i form av tekst, 
data, lyd og bilder; informasjon og rådgivning vedrørende 
alle de forannevnte tjenester. 
 
42 Datatjenester; opprettelse, oppdatering, design 
og vedlikehold av computer software og web-områder, 
herunder web-områder tilrettelagt for 
flerbrukerkommunikasjon og/eller deling av informasjon 
og data, tekst, lyd og bilder, samt web-områder tilrettelagt 
for brukeres opprettelse av personlige områder for 
samling, lagring og systematisering av informasjon og 
data, tekst, lyd og bilder, og tilrettelagt for mulig deling av 
slik informasjon og data, tekst, lyd og bilder med andre; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236167 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200511201 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Dade Behring Inc, P.O. Box 778, IL60015-0778 
DEERFIELD, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Diagnostiske reagenser og kjemikalier 
 
9 Computer software; firmware og hardware til 
bruk i forbindelse med medisinske diagnostikkapparater; 
datastyrte apparater for klinisk og medisinsk 
laboratoriebruk, nemlig kjemiske analyser 
 
10 Medisinske diagnostikkapparater og tilbehør 
dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236168 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605711 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VESIERRA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Agouron Pharmaceuticals Inc, 10777 Science Center 
Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 

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

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

hygieniske preparater til medisinske formål. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236169 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605712 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VANGILOK 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Agouron Pharmaceuticals Inc, 10777 Science Center 
Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 

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

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

hygieniske preparater til medisinske formål. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 

(111) Reg.nr.: 236170 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605713 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXITILIENT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Agouron Pharmaceuticals Inc, 10777 Science Center 
Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 

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

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

hygieniske preparater til medisinske formål. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236171 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605714 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet 2006.01.13 US 78/791,308 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONGLYZA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 
NEW YORK, US 

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

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

mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236172 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605715 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet 2006.01.13 US 78/791,303 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONGLYZA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 
NEW YORK, US 

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

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

mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236173 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605716 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet 2006.01.13 US 78/791,273 
(540) Gjengivelse av merket: 

DECELDA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 
NEW YORK, US 

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

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

mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236174 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200603470 
(220) Inndato: 2006.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THOMASNET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Thomas Publishing Co, Five Penn Plaza, New York, NY 
10001, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Tilveiebringe informasjon innen området 
industrielle produkter og tjenester via Internett; 
tilveiebringe online computer databaser i form av registre 
og kataloger for industrielle produkter, tjenester, 
selskaper og ledere; tilveiebringe en online bulletintavle 
innen området industrielle bedrifter og tjenester; 
tilveiebringe søkemotorer for å få data vedrørende 
industrielle produkter; elektroniske handelstjenester, 
nemlig tilveiebringe online bestilling av industrielle 
produkter og tjenester via et globalt 
datainformasjonsnettverk; reklame- og annonsetjenester, 
nemlig tilveiebringe fortegnelser, videokataloger, linjekort, 
brosjyre- og fax-informasjon for produsenter i online 
computer databaser i form av registre og kataloger over 
industrielle produkter og tjenester; kompilering av 
kataloger og registre for publisering på Internett; 
tilveiebringelse av plass på websider for annonsering av 
varer og tjenester; informasjon vedrørende industrielle 
produkter, tjenester, selskaper og ledere; 
forretningsmarkedsføring og konsultasjons- og 
rådgivningstjenester innen området webside-
markedsføring og søkermotor-optimalisering; utføre 
forretnings- og markedsundersøkelser; tilveiebringe 
informasjonstjenester i form av en database av 
computerassistert designprodukt og tjenestetilbydere og 
tegninger tilgjengelig ved hjelp av flerbruks globale 
computer nettverk; tilveiebringe online industriell 
produktinformasjon for å forenkle kjøpsbeslutninger. 
 
41 Tilveiebringe informasjon om forretnings- og 
markedsundersøkelser via elektroniske nyhetsbrev. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236175 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200603471 
(220) Inndato: 2006.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(540) Merket er et figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ER Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-Princeton Road, 
NJ08540 PRINCETON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske innretninger, nemlig et 
håndteringssystem for avføring bestående av et kateter, 
en annular ballong, en pose, samt deler, beslag og utstyr 
til samme; et håndteringssystem for avføring for 
inkontinente, bestående av et kateter, en annular ballong, 
en pose, samt deler, beslag og utstyr til samme. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236176 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605717 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet 2006.01.13 US 78/791,279 
(540) Gjengivelse av merket: 

DECELTA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 
NEW YORK, US 

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

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

mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236177 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200601578 
(220) Inndato: 2006.02.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESPA-BOLLER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Espa Servicesenter AS, 2338 ESPA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Ferske hveteboller. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236178 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200509764 
(220) Inndato: 2005.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORSK DRIVKRAFT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Agder Energi AS, Serviceboks 603, 4606 
KRISTIANSAND S, NO 

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

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

 4 Industrielle oljer og gasser. 
 
36 Finansielle tjenester.  
 
38 Tele- og datakommunikasjonstjenester.  
 
39 Energidistribusjon, informasjon om distribusjon 
av energi.  
 
40 Energiproduksjon, informasjon om produksjon 
av energi. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236179 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200603448 
(220) Inndato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Konsertforeningen Blå, Postboks 2112 Grünerløkka, 
0505 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg og utvikling av reklame-/PR-

/markedsføringsmateriell; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter. 
 
41 Kulturell virksomhet; produksjon av musikalske 
arrangement; utgivelse av tidsskrift; festivaler. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236180 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200505694 
(220) Inndato: 2005.06.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Bransjerådet for kosmetikk og hygiene, Postboks 6780 
St. Olavs plass, 0130 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk- og hygieneprodukter; 

hudpleieprodukter, hårpleieprodukter, dekorativ 
kosmetikk/make-up, parfymer og hygieneprodukter. 
 
16 Emballasje for flasker av kartong eller papir. 
 
21 Flasker og flakonger. 
 
41 Underholdning og kulturelle aktiviteter; utdeling 
av priser i forbindelse med lansering og kåring av 
kosmetikk- og hygieneprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236181 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200600691 
(220) Inndato: 2006.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCEANMASTER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Fritid-Senteret AS, c/o Knut Haneborg, Høyfjellåsen 8, 
1397 NESØYA, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Bugge , Skippergata 33, 0154 OSLO, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Fritidsbåter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236182 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200600692 
(220) Inndato: 2006.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OSLOTERNE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Fritid-Senteret AS, c/o Knut Haneborg, Høyfjellåsen 8, 
1397 NESØYA, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Bugge , Skippergata 33, 0154 OSLO, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Fritidsbåter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236183 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200603466 
(220) Inndato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUNAKI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Funaki AS, Welhavensvei 15, 4319 SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær, lærimitasjoner, skinn og huder samt varer 

av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter 
og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; 
campingsekker; dokumentkofferter; dokumentmapper; 
halsbånd for dyr; etuier for nøkler; garderobeposer for 
klær; handlenett; handlevesker; hatteesker av lær; 
håndkofferter; håndvesker; jaktvesker; kartmapper; klær 
for dyr; kosmetikk-kofferter; lommebøker; notemapper; 
maskenett; portemonéer; nøkkelpunger; pelsvarer; 
reisebager; ransler; reisekofferter; reisevesker; 
ryggsekker; seddelbøker; lærsnorer; strandvesker; tepper 
av skinn; trillebager; tursekk. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg, lær, 
lærimitasjoner, skinn og huder samt varer av disse 
materialer tilhørende i klasse 18, kofferter, reisevesker, 
paraplyer, parasoller, spaserstokker, campingsekker, 
dokumentkofferter, dokumentmapper, halsbånd for dyr, 
etuier for nøkler, garderobeposer for klær, handlenett, 
handlevesker, hatteesker av lær, håndkofferter, 
håndvesker, jaktvesker, kartmapper, klær for dyr, 
kosmetikk-kofferter, lommebøker, notemapper, 
maskenett, portemonéer, nøkkelpunger, pelsvarer, 
reisebager, ransler, reisekofferter, reisevesker, 
ryggsekker, seddelbøker, lærsnorer, strandvesker, tepper 
av skinn, trillebager, tursekk, hårbøyler, hårband, 
hårpynt, reisetepper, former (holdere) for sko, 
klesstrammere, garderobeposer for klær, smykker, ur, 
bijouterie, såper, parfymevarer, kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236184 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200607499 
(220) Inndato: 2006.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHARPEYE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kelvin Hughes Ltd, 765 Finchley Road, NW118DS 
LONDON, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Marine radarapparater og -instrumenter og 
deler og tilbehør derfor. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236185 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605658 
(220) Inndato: 2006.05.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 NutriMarine Life Science AS, Bontelabo 2, 5003 
BERGEN, NO 

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

Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; Næringsmidler for 
klinikk, institution, idrett og veterinær; Spesialernæring for 
restitution av pasienter, eldre og idrett (inklusive 
toppidrett). 
 
29 Næringsmiddel av animalsk og vegetabilsk 
oprinnelse 
 
32 Andre preparater til fremstilling av ikke 
alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236186 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200603472 
(220) Inndato: 2006.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YUKA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hogsmead  Holdings Ltd, 15 Agiou Pavlou Street House, 
Agios Andreas, 1105 NICOSIA, CY 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236187 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200607501 
(220) Inndato: 2006.07.18 
(300) Søknadsprioritet 2006.07.06 FR 063439356 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATRRELIF 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nicox SA, Taissouières HB4, 1681, route des Dolines, 
Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske produkter, kjemiske preparater 
for medisinsk og farmasøytisk bruk; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, plaster for medisinske formål, 
forbindingsstoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236188 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605678 
(220) Inndato: 2006.05.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.12.02 DE 30 572 340 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA98052-6399 
REDMOND, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Operativsystemsoftware; software for grafisk 
brukergrensesnitt. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236189 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605694 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Victorinox AG, 6438 IBACH-SCHWYZ, CH 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårlotion. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236190 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200601091 
(220) Inndato: 2006.02.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOUTH PARK 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Comedy Partners LLC, 1515 Broadway, NY10036 NEW 
YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Helse og skjønnhetshjelpemidler, nemlig 
hårsjampoer, hårgel, hårbalsam, skumbad, hudsåper, 
flytende hudsåper, kosmetikk, nemlig parfyme og -eau-
de-cologne; tannkrem, kroppsvask, velduftende 
preparater for personlig bruk; badeoljer, kroppsoljer, 
massasjeoljer, badesalt, lotioner for kroppen, lotioner for 
huden, røkelse, krem for kroppen, pudder for kroppen, 
rensekrem for huden, ansiktsrensemidler, badegel, 
make-up, deodoranter for personlig bruk 
 
9 Lyd, video og dataopptaks- og 
gjengivelsesapparater for lagring, opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og/eller bilder; 
underholdningsapparater for spill for bruk bare med 
fjernsynsskjermer eller videomonitorer; datastyrte eller 
elektroniske underholdningsapparater; mynt- eller 
polettopererte elektriske eller elektroniske 
underholdningsapparater; computer software; 
computerspill; elektroniske spill; videospill; 
compactdiscskrivebeskyttede minnespill; audiooutputspill; 
spillkassetter for computervideospill og 
videooutputspillmaskiner; computerspillkassetter; 
computerspillprogrammer; computerspillmagnetbånd; lyd- 
og videoopptak; grammofonopptak; grammofonplater; 
kinematografiske og fotografiske filmer; levende film og 
videotape; MP3 spillere; digitale kameraer; mobiltelefoner 
og all salgs trådløse mobiltelefonutstyr og -tilbehør, 
herunder mobiltelefondeksler; ringetoner i form av 
nedlastbare ringetoner, musikk, MP3'er, grafikk, spill og 
videobilder for trådløse 
mobiltelefonkommunikasjonsinnretninger; trådløs 
overførings- og mobilkommunikasjonsinnretninger som 
tillater avstemning og mottak av stemme- og 
tekstmeldinger med andre trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; solbriller/briller; 
magnetiske databærere med bilder og/eller lyd; 
laserdisker; videodisker, compactdisker; CD-ROM; CD-I; 
DVDer; magnetbånd; videokassetter; kassetter, kort med 
levende film, nyhets-, sports- og fjernsynsserier, 
dokumentarer, spillshow, animasjon, konserter og andre 
fremføringer; minnebærere; interaktive compactdiscer og 
CD-ROM; bærefutteraler for kassetter og compactdiscer; 
deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; interaktive 
elektroniske spill for bruk med computere 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; 
skrivesaker; klebemidler for skrivesaker eller 
husholdningsformål; malekoster; plastmaterialer for 
innpakking (ikke opptatt i andre klasser); magasiner; 
tidsskrifter; bøker og aviser; skriveinstrumenter, blyanter, 
penner, kladdebøker, skrivepapir, skriveblokker, 
gratulasjonskort, overføringsbilder; statuetter av 
papirmache; instruksjons- og undervisningsmateriell; 
trykkede publikasjoner; brosjyrer, kataloger; guider; 
papirposer; pamfletter; brosjyrer; nyhetsblad; trykkede 
programmer; tegnekritt, fettstifter; viskelær, svamper; 
linjaler; blyantspissere, esker og futteraler for penner og 
blyanter; blyantholdere; postere; fotografialbumer; 
ringpermer; mapper og permer; kladdebøker; dagbøker 
og lommekalendere; kalendere; postkort; grafiske 
tegninger; klistremerker, etiketter; stensiler, sjablonger; 
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klistremerker for støtfangere, fint papir, gavesjekker, 
merkelapper, etiketter, oblater, brevpapir i mindre format, 
innpakningsmaterialer av papir, silkepapir, trykkpapir, 
kopieringspapir, billetter, innpakningspapir 
 
18 Paraplyer, merkelapper, handlevesker, 
ryggsekker, rumpetasker, budbager, håndbager, 
lommebøker og portemoneer, reisevesker, strandbager 
 
24 Sengetøy, sengetepper, badetøy (unntatt 
bekledning), husholdningslintøy, dekketøy (ikke av papir); 
bordduker, ikke av papir; strandhåndklær; dusjforheng; 
tekstiltapeter, veggtapeter av tekstil og tekstilfaner og -
bannere. 
 
25 Yttertøy; sportstøy; fritidstøy; badetøy, natt-tøy, 
fottøy og hodeplagg, T-skjorter; belter (bekledning), 
skjerf, jakker, drakter, dresser, skjørt, sokker, trikoter, 
strømpebukser, slips, hansker, sweatere, kjoler; bluser, 
skjorter, hatter, luer, capser, støvler, sko, tøfler. 
 
28 Spill og leketøy, 
underholdningsspillmaskiner,videospillmaskiner, 
enkeltstående spillmaskiner som bruker CD ROM, 
enkeltstående videospillmaskiner, enkeltstående 
audiooutputspillmaskiner, brettspill;sportsartikler. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, fruktsauser, egg, melk og 
meieriprodukter. 
 
30 Brød, brødstenger, ballongtyggegummi, pynt 
for sukkerkaker, spiselige kakedekorasjoner, kakemiks, 
kaker, kake- og sjokoladebasert fyll for paier og kaker, 
søtsaker, popkorn belagt med sukker, karamellpopkorn, 
karameller, kornbasert hurtigmat, puffet ris snacks 
smakstilsatt med ost, tyggegummi, sjokoladechips, 
maischips, chips basert på mel, sjokolade, 
sjokoladetrukne nøtter, sjokoladepulver, sjokolade i 
flytende form, sjokoladepynt, kakaoblandinger, kjeks for 
iskrem, kjeks, maiskrøller, kjeks- og ostekombinasjoner, 
kjeks, ferdigmat i form av cerealer i form av matstenger, 
sukkerglasur, fruktpaier, smakstilsatt og søtet gelatin, 
granolabasert snacks i form av stenger, varm sjokolade, 
poppet popkorn, saltstenger, puddinger, vafler, iskrem, 
ismelk, smakstilsatt is, frossen konfekt og søtsaker, 
frossen yoghurt, frossen vaniljepudding og eggekrem. 
 
41 Utdannelsesvirkssomhet, 
undervisningsvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet,underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder produksjon 
av radio- og fjernsynsprogrammer, produksjon av film og 
levende underholdningsinnslag; produksjon av levende 
filmbilder og fjernsynsinnslag, tjenester vedrørende kino 
og fjernsynsstudioer, tjenester vedrørende 
filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og levende 
underholdningsforestillinger og show, tjenester 
vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter, 
fremskaffelse av informasjon om søkerens 
fjernsynsprogram tjenester til flere brukere via world wide 
web eller internett eller andre online databaser, 
produksjon av danseshow, musikkshow og 
videoprisshow, komedieshow, spillshow og 
sportsbegivenheter foran et levende publikum som er 
kringkastet direkte eller tatt opp på magnetbånd for 
senere kringkasting, levende musikalske konserter, TV 
nyhetsprogrammer; organisering av talentkonkurranser 
og musikk- og fjernsynspriskonkurranser, organisering og 
presentasjon av underholdning vedrørende stil og mote, 
fremskaffelse av informasjon på området underholdning 
ved hjelp av et globalt computernettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Reg.nr.: 236191 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200602204 
(220) Inndato: 2006.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PULS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Puls Media, Postboks 154, 1325 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

Relation (PR-virksomhet). 
 
36 Formidling av reklame- og medietjenester 
(meglervirksomhet). 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236192 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200602202 
(220) Inndato: 2006.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Puls Media, Postboks 154, 1325 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

Relation (PR-virksomhet). 
 
36 Formidling av reklame- og medietjenester 
(meglervirksomhet). 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236193 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605700 
(220) Inndato: 2006.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Hansen Beverage Co, 1010 Railroad Street, CA92882 
CORONA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Drikkevarer 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 

(111) Reg.nr.: 236194 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200508522 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Liwayway Marketing Corp, 2225 Tolentino Street PASAY 
CITY, METRO MANILA, PH 

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

SANDNES, 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; konserverte, tørrede og kokte 
frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy; egg; melk og 
andre meieriprodukter; spiselige oljer, fett; konserver, 
pikkels; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter. 
 
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; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn, brød, 
kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; 
pepper, eddik, sauser, krydderier, is. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; fruktjuicer, 
mineralvann og alkoholfri leskedrikk (softdrinks), 
energidrikker, øl, øl (ale) og porter; mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236195 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605639 
(220) Inndato: 2006.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LITCHI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Body Map AS, Sorenskriver Ellefsensvei 5, 1440 
DRØBAK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 236196 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605641 
(220) Inndato: 2006.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Gullsmed O Christensen AS, Postboks 83, 4097 SOLA, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, 
Juvelervarer, smykker, edle stener; ur. 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Reg.nr.: 236197 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200603192 
(220) Inndato: 2006.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WEBSCAPE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Webscape AS, Gjerdrumsvei 16, 0484 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Programvare (software). 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236198 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200604658 
(220) Inndato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LES ROITELLES 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bent Karlsen Trading Scandinavia AB, Box 36, 67221 
ÅRJÄNG, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 

(111) Reg.nr.: 236199 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605649 
(220) Inndato: 2006.05.26 
(300) Søknadsprioritet 2005.12.15 US 76/651,946 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVALIR 
(541) Merket er et ordmerke 
(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 hertil. 
(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 

  
 
(111) Reg.nr.: 236200 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200605657 
(220) Inndato: 2006.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Hans Eirik Olav, Dagaliveien 18 F, 0777 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Spilltjenester tilgjengeliggjort on-line (fra et 
computernettverk). 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
  

 
 



                                                    ansvarsmerker 2006.11.13 - 46/06

 

56 
 

Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 236166 
(151) Reg.dato.: 2006.11.08 
(210) Søknadsnr.: 200611676 
(220) Inndato: 2006.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(730) Innehaver: 

 Marius Høyesveen, Kasernegaten 49, 1632 GAMLE 
FREDRIKSTAD, NO 

(450) Kunngjøringsdato  46/06, 2006.11.13 
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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  
utpekningsdato: 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: 0397506 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200603414 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALENCIAGA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Balenciaga, 15 rue Cassette, 75006, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials (excluding 
cutlery); jewellery, precious stones, timepieces and other 
chronometric instruments. 
 
18 Leather and imitation leather; articles made 
thereof, not included in other classes; skins, hides and 
pelts, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery. 
 
25 Clothing, including boots, shoes and slippers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0436366 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.03.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200603415 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORBEL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
4058, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Fungicides. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0475369 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200603416 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WALSRODER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Wolff Walsrode AG, Walsrode 1, 29655, WALSRODE, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Artificial gut, particularly made of cellulose 

hydrate, paper, parchment or of woven fabrics, all these 
goods impregnated with proteid substances or similar 
materials, seamless artificial gut, with or without fibrous 
structure, artificial gut made of regenerated cellulose and 
of plastics or other flexible covers made of fibres or 
threads of animal, plant or artificial origin, or plastics, all 
these goods for packaging meat or other materials. 
 
22 Cords obtained from artificial gut for packaging 
meat or other materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0495534 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200604531 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEOSID 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Neosid Pemetzrieder GmbH & Co KG, Langenscheid 26-
30, 58553, HALVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Components for electrical and electronic 

apparatus, namely, electrical bobbins and filters, choking 
coils and transformers, as well as sub-assemblies for 
electrical and electronic apparatus containing 
components, namely, radio-electrical interference filters, 
power transformers, parts for power supply units, control 
and adjustment devices; cores made of ferromagnetic 
materials, in particular ferrite and non-precious metal 
alloys; permanent magnets made of oxide ceramics 
combined with plastics, as well as of non-precious metal 
alloys and metal compounds of rare earths. 
 
17 Electric insulation parts made of thermoplastic 
materials and thermosetting resins; dielectric ceramics for 
insulating parts and for electrical construction 
components. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0497044 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200603928 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Nestos 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Esge -Textilwerk Maag GmbH Co, 72458, ALBSTADT-
EBINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, outer and underclothing, lingerie and 

nightclothes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0512354 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.05.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200603418 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Eagle 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bayer CropScience GmbH, Industriepark Höchst, 65926, 
FRANKFURT AM MAIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Herbicides, fungicides, insecticides. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0524523 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.06.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200604533 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Gardobond 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Chemetall GmbH, Trakehner Strasse 3, 60487, 
FRANKFURT AM MAIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Inorganic chemicals for treating metal surfaces 

for the purpose of cold forming, electrically insulating, 
reducing friction and improving the adhesive properties of 
layers, lacquers and paints. 
 
2 Inorganic chemicals for treating metal surfaces 
for the purpose of providing protection against corrosion. 
 
3 Inorganic chemicals for treating metal surfaces 
for the purpose of cleaning the latter. 
 
17 Inorganic chemicals for treating metal surfaces 
for the purpose of electrically insulating the latter. 
 
42 Technical consultancy in the treatment of metal 
surfaces and alloys thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0527836 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.09.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200603419 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Staff Society Anonyme of Production and Trade of 
Clothing Articles ats Staff SA, P.O. Box 1659, 41002, 
LARISSA, GR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, including boots, shoes and slippers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0532434 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.12.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200603420 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Camus La Grande Marque SA, 29, rue Marguerite de 
Navarre, 16100, COGNAC, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0542856 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.08.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200603421 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RHUMADOL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123, ALLSCHWIL, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; dietetic 

substances adapted for medical use, food for babies. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0552029 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.12.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200603134 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMPULSOR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pierre Fabre SA, 12, avenue Hoche, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary products, skin 
care and hygiene products; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies, vitamin preparations, 
salts for medical use; disinfectants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0580373 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200604534 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Italcaffè SpA, 18, via Galileo Galilei, 19020, CEPARANA 
(LA SPEZIA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, coffee blends; decaffeinated coffee, 

instant coffee, coffee extracts and substitutes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0598630 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200603135 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LANDHOF 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MARESI Trademark GmbH & Co KG, Strasserau 6, 
4021, LINZ, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Milk and dairy products; meat and meat 

extracts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0616421 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200603422 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ringier AG, Brühlstrasse 5, 4800, ZOFINGEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data media of all types, in particular audio and 
video cassettes, laser video disks, compact disks, flexible 
disks. 
 
16 Printed matter and publications of all kinds, in 
particular newspapers, magazines, books, brochures, 
catalogues, prospectuses, exercise books, forms, 
posters, calendars, writing paper, envelopes, postcards, 
playing cards, stencils, labels, sleeves, packaging 
material, lithographs, photographs, office equipment, 
pens and pencils. 
 
35 Advertising, rental of advertising space of all 
kinds, advertising consulting, organisation of multimedia 
advertising campaigns. 
 
38 Radio broadcasting and television, creation of 
radio and television broadcasts, research, processing, 
provision and distribution of information, press agency. 
 
41 Publications; written and photographic 
documentation; production and broadcasting of films and 
videos, rental of films and videos; concert agency; 
organisation of concerts and other events. 
 
42 Printing, technical advice on printing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0626484 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603137 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AB Melka, Datavägen 17, 43683, ASKIM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0636535 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200603424 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAUMANN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Baumann & Cie, 46, St. Jakobs-Strasse, 4002, BASEL, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Investment consulting services; consultancy 

regarding cradle-to-grave management of assets, 
particularly in succession and inheritance matters, 
administration of estates of deceased persons and 
execution of wills; estate management; finance, monetary 
operations and all other banking operations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0636536 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200603425 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Baumann & Cie, 46, St. Jakobs-Strasse, 4002, BASEL, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Investment consulting; consulting for integral 

management of property, including inheritance maters, 
administration of inheritances and execution of wills; 
financial management; finances, monetary operations 
and all other banking operations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0648393 
(151) Int.reg.dato: 1996.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200604536 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Miguel Sevilla Casbas, 5-2º C, calle Manifestación, 
50003, ZARAGOZA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, electric, 

photographic, cinematographic, optical, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, weights; apparatus 
for recording, transmitting and reproducing sounds or 
images; magnetic data carriers, recording discs; vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculators, data processing equipment 
and computers; fire extinguishers; computer peripheral 
devices, computer programs and telecommunications 
apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0648973 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200604537 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HBC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Huber und Brendel Inhaber: Wolfgang Brendel, 49-53, 
Haller Strasse, 74564, CRAILSHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electronic apparatus (included in this class), 

especially radio remote controls; parts of the aforesaid 
products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0660545 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200604538 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Prada SA, 23, rue Aldringen, 1118, LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery preparations, perfumes, essential 
oils; cosmetics; cosmetic skin creams; lipstick; make-up 
powders; eye shadow; hair lotions; dentifrices, soaps; 
cakes of soap; shaving soaps; cleaning preparations, 
liquid soaps, cosmetic bath salts; preparations for setting 
and permanent waving of hair; hair dying and bleaching 
products; personal deodorants; deodorant soaps. 
 
9 Spectacles; spectacle frames; correcting 
lenses; lenses for sunglasses; protective glasses; contact 
lenses; sports glasses; apparatus and instruments for 
scientific use; nautical, surveying and electrical apparatus 
and instruments not included in other classes; electronic 
apparatus and instruments; television apparatus; radios; 
integrated radios and recorders; radio transmitters; 
record players; records; magnetic tapes; magnetic tape 
readers; magnetic tape recorders; mobile telephones; 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring and signalling apparatus; monitoring, 
inspection, emergency, life-saving and teaching 
apparatus; coin or token-operated automatic apparatus; 
projectors and apparatus for enlargements; sound 
reproduction apparatus; cash registers; calculating 
machines; electric flat irons; electric vacuum cleaners. 
 
18 Bags, handbags, suitcases, wallets, change 
purses, document wallets, leather pouches included in 
this class, trunks; animal skins, hides, leather and leather 
goods, imitations of animal skins and leather and goods 
made from materials and not included in other classes; 
parasols, beach umbrellas, umbrellas, walking sticks, 
harness for animals and other saddlery articles. 
 
25 Clothing for men, women and children, 
including dresses made from skins, shirts, blouses, skirts, 
tailored suits, morning coats, trousers, shorts, 
undervests, knitwear, pyjamas, socks, knitted underwear, 
bodices, suspender belts, panties and underpants, slips, 
hats, shoulder wraps, ties, waterproof clothing, overcoats, 
coats, bathing suits, sports outfits, anoraks, ski trousers, 
belts, furs, scarves, gloves, dressing gowns; footwear, 
including slippers, sports bootees and boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0661532 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200604539 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Prada SA, 23, rue Aldringen, 1118, LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery articles, perfumes, essential oils; 
cosmetics; cosmetic skin creams; lipsticks; make-up 
powders; eye shadows; hair lotions; dentifrices, soaps; 
cakes of soap; shaving soaps; cleaning preparations, 
liquid soaps, bath salts for cosmetic purposes; hair 
setting and perming preparations; hair dying and 
bleaching products; deodorants for personal use; 
deodorant soaps. 
 
9 Spectacles; spectacle frames; correcting 
lenses; lenses for sunglasses; protective goggles; contact 
lenses; spectacles for sports; scientific apparatus and 
instruments; nautical, surveying and electric apparatus 
and instruments not included in other classes; electronic 
apparatus and instruments; television sets; radios; 
integrated radios and recorders; radio transmitters; 
record players; records; magnetic tapes; magnetic tape 
players; magnetic tape recorders; mobile telephones; 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring and signaling apparatus; monitoring, 
inspection, emergency, life-saving and teaching 
apparatus; coin or token-operated automatic apparatus; 
projectors and magnification apparatus; sound 
reproduction apparatus; cash registers; calculating 
machines; electric flat irons; electric vacuum cleaners. 
 
18 Bags, handbags, suitcases, wallets, change 
purses, document holders, pouches of leather included in 
this class, trunks; animal skins and hides, leather and 
goods of leather, imitation animal skin, hide and leather 
and goods made of these materials included in this class; 
parasols, beach umbrellas, umbrellas, walking sticks, 
harness for animals and other saddlery articles. 
 
25 Clothing for men, women and children, 
including dresses made from skins, shirts, ladies' shirts, 
skirts, ladies' suits, morning coats, trousers, shorts, 
undershirts, knitwear, pajamas, socks, knitted underwear, 
blouses, garter belts, panties and underpants, slips, hats, 
scarves, neckties, raincoats, overcoats, coats, bathing 
suits, sports suits, anoraks, ski pants, belts, furs, sashes 
for wear, gloves, dressing gowns; footwear, including 
slippers, sports shoes and boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0705949 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.12.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200600807 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.01.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICON 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Veit Dennert KG Baustoffbetriebe, Veit Dennert Strasse 
7, 96132, SCHLÜSSELFELD, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials (not of metal), prefabricated 

buildings and building components, prefabricated cellars, 
prefabricated garages, building elements, namely wall 
elements, ceiling elements, casings for roller blinds (not 
of metal), all the aforementioned goods completely or 
partially of natural stone, artificial stone, concrete, 
pumice, wood and/or foamed glass. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0729540 
(151) Int.reg.dato: 1999.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200004463 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 1999.06.26 DE 399 37 199.0/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALVO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Wolfgang Matziol, 12, Wiesengang, D-21220 Seevetal, 
DE 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for light current 
engineering, namely the fields of telecommunication, high 
frequency and regulation, as well as parts of the 
aforementioned goods, especially circulators, insulators, 
ferrite components, electronic devices or components, 
especially semiconductor components or semiconductor 
devices, high-frequency components or high-frequency 
devices, vacuum tubes, evacuated or gas-filled electric 
discharge apparatus, radio tubes, amplifier tubes, 
audions or charging rectifiers or battery chargers; electric 
and physical measuring apparatus and instruments; 
parts, components and sub-systems of apparatus and 
instruments for the production, transmission, conversion 
or transduction or for the consumption of electric energy, 
especially for telecommunication purposes or the 
transmission of intelligence; parts, components and sub-
systems for apparatus for telegraphy, telephony, 
television or signalling with or without wire, especially 
parts, component and sub-systems for radio transmitter 
and receiver and construction kits with or without 
housings; transistors, integrated circuits, klystrons, grid-
controlled electron valves or tubes or anode-controlled 
electron valves or tubes, discrete semiconductors for 
transmission and receiving applications, sensors for 
measurement data, especially for physical quantities, 
high-frequency receiver, measuring instruments or 
measuring aids for the high-frequency science of 
measurement, hollow conductor or waveguides, cables, 
waveguide structures or cable structures, especially for 
high-frequency applications; high-frequency filter or high-
frequency coupler; software, especially software for the 
simulation and calculation of active devices, like 
transistors, electron tubes as well as passive devices like 
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circulators or ferrite components. 
 
16 Printed matter, especially newspapers, 
magazines, books; instructional and teaching material 
(except apparatus); all printed matter and instructional 
and teaching material only related to high-frequency 
parts, components, modules and sub-systems as well as 
related to electronic devices, components, modules and 
sub-systems. 
 
37 Repair, namely repair of those goods listed 
above in class 9; installation of high-frequency systems 
and components. 
 
41 Training and instruction for high-frequency 
systems and components. 
 
42 Scientific and industrial research, namely for 
high-frequency components and systems in the fields of 
communication, industry and science and associated 
software or computer programming for high-frequency 
calculations and for electronic device calculations; 
development of high-frequency components and 
systems, especially of ferrite devices, circulators and 
insulators; measurement of physical quantities, namely 
high-frequency engineering and electronic device 
engineering; performing of calculations of high-frequency 
systems and high-frequency components; making of 
technical reports, technical consultancy and providing of 
expertise; services of an engineer, services of a physicist; 
as far as they are related to high-frequency parts, 
components, modules and sub-systems as well as to 
electronic devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0754489 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.03.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200604540 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUBENS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 CIV Consorzio Italiano Vivaisti, Stat. Romea Km. 116, 
Località Boattone, 44020, SAN GIUSEPPE DI 
COMACCHIO, FERRARA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Apple tree seeds, plants and fruit. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0775924A 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200601260 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIVA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Richter Rubber Technology, Plot 33, Kuala Ketil Industrial 
Estate, 09300, KUALA KETIL, MY 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Condoms. 

 
17 Goods made of latex included in this class, 
insulation gloves of latex. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0784208 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603428 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERIC BOMPARD 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MEB, 81 rue Jouffroy, 75017, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, ready-made clothing of cashmere for 
men, women and children; knitwear and hosiery; lingerie, 
undergarments, pyjamas, dressing gowns, jumpers, 
skirts, dresses, undershorts, trousers, jackets, coats, 
shirts, stoles, belts (clothing), gloves (clothing), head 
coverings, headgear for wear, caps; socks, stockings, 
tights; footwear (except orthopedic footwear), boot liners, 
slippers, bathing drawers; sportswear, excluding diving 
suits; waterproof clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0809449 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200506433 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RODEO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Menken Drinks BV, Europaweg 6, 2411NE, 
BODEGRAVEN, NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0830637 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200603430 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GATTINO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Marius Matheus Soeterboek, Hogevaert 5, 5171MA, 
KAATSHEUVEL (N.BR.), NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Shoes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0832191 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200603140 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APRIL 77 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Maceo, 79, Chemin Robespierre, 38100, GRENOBLE, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and alloys thereof other than 

for dental use, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments. 
 
18 Leather and imitation leather, animal skins and 
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips and saddlery. 
 
25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes), 
headgear for wear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0832641 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200410327 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.08 DE 303 64 367.6/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Connect Chemicals GmbH, Zapp-Platz 1, 40880, 
RATINGEN, DE 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry. 
 
35 Commercial arrangement of contracts 
concerning purchase and sale of chemical products; 
acquisition services, namely the purchase of chemical 
products for others. 
 
39 Transport of chemical products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836897 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200603141 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KARMA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tarkan SALAR, Dornierstraße 2, 31137, HILDESHEIM, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, except hosiery and footwear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0837141 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200412688 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPECTRA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cycleurope AB, Birger Svensson väg 28, 43282, 
VARBERG, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Industrial oils and greases; lubricants, industrial 

lubricants, all purpose lubricants; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; fuels (including motor spirit) 
and illuminants; candles and wicks for lighting. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors; hand tools, namely tyre levers, 
chain rivet extractors, wrench Allen keys, Allen key set, 
spoke adjusters, cable and wire cutters, chain pliers, 
hexagonal key ring wrenches, spanners and removers, 
parts and fittings for all the aforementioned goods 
included in this class. 
 
9 Photographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision) apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
helmets, cycle meters, pulse meters for sporting 
purposes, speed meters, sun glasses,parts and fittings 
for all the aforementioned goods included in this class. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; apparatus for 
lighting, namely cycle lights, cycle lights with an attached 
generator, headlights, rear lights, parts and fittings for all 
the aforementioned goods included in the class. 
 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor for land vehicles; motors for bicycles; 
bicycles; bicycle frames, saddles, saddle blankets, saddle 
posts, seat clamps, handlebars, handlebar stems, 
handlebar grips, bar ends, brakes for cycles, brake levers 
for cycles, brake cables and wires, brake pads, cycle 
forks with parts and fittings, reflectors, air valves, wheel 
hubs, tires, inner tubes, spokes, rims for bicycle wheels, 
mudguards, gears, gear cables, gear levers, sprockets, 
multiple freewheel cassettes, pedal cranks, crank sets, 
pedals, bottom bracket cassettes, pedal straps, toe clips 
straps, pedal cleats, bicycle boards, chains and specially 
designed cleaning devices for chains, chain guards, 
carriers, pumps, kick stands and bicycle bells, bag 
carriers for cycles, baskets adapted for cycles, carriers 
for cycles for use on vehicles, chain wheels for cycles, 
safety streamers, direction indicator signals for cycles, 
saddle covers for cycles, horns for bicycles, bottle-
holders to be mounted on cycle frames and specially 
designed bottle thereto, wheels for cycles, valve 
accessories for inner tubes, puncture repair kits, puncture 
preventive materials, children's seats, cycle trailers, parts 
and fittings for all the aforementioned goods included in 
this class. 
 
25 Clothing, footwear, headgear; clothing, 
footwear, headgear, namely jerseys, cycle shorts, helmet 
caps, cycle caps, headbands, cycle gloves, socks, shoe 
covers, cycle/training shoes, cycle shirts, wind and rain 
jackets, winter jackets, rainwear. 
 
28 Gymnastic and sporting articles not included in 
other classes; sporting articles, namely home trainers, 

spin bikes, bike exercise stands, parts and fittings for all 
the aforementioned goods included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840742 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200603142 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TICKNER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Laboratory Tickner AG, Industriestrasse 47, 6300, ZUG, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary products, 

including cooling products and cold pads for the 
treatment of tickbites and the freezing of ticks; thermal 
pads for medical or veterinary use; pads for medical or 
veterinary use, including pads for the soothing and/or 
treatment of tickbites; preparations for destroying vermin, 
including ticks. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; tweezers. 
 
10 Surgical, medical and veterinary apparatus and 
instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841520 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200603932 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DE PUTA MADRE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mexico 69 Srl, Via Giunio Bazzoni, 15, 00198, ROMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear and headgear. 
 
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). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0843761 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502721 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 FR 04 3 304 703 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tereos, 11, rue Pasteur, 02390, ORIGNY SAINTE 
BENOITE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Sugars for medical use; lactose. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843762 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502722 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 FR 04 3 304 709 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tereos, 11, rue Pasteur, 02390, ORIGNY SAINTE 
BENOITE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Sugars for medical use; lactose. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(111)

Int.reg.nr: 0843763 

(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502723 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 FR 04 3 304 715 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tereos, 11, rue Pasteur, 02390, ORIGNY SAINTE 
BENOITE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Sugars for medical use; lactose. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843957 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200502762 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.07 EE M200401033 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kinema OÜ, Raua 3, 71020, VILJANDI, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Doors of metal and fittings thereof, enclosures 
of metal, fences and gates of metal. 
 
7 Hoists, lifts; hydraulic barriers. 
 
9 Passageway systems, including turnstiles, gate 
openers (electric). 
 
37 Building construction, repair, installation 
services, maintenance. 
 
40 Metal treating. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0844122 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200502976 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.17 DE 304 35 064.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRACE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4 E, 55116, MAINZ, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844486 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200503059 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEL MOELLEUX REVEIL CORPS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kenzo (société anonyme), 1, rue du Pont Neuf, 75001, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, eau de toilette and eau de cologne; 

deodorants for personal use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844487 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200503060 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEL QUI MOUSSE ET AMASSE 
LA MOUSSE 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kenzo (société anonyme), 1, rue du Pont Neuf, 75001, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, eau de toilette and eau de cologne; 

make-up; deodorants for personal use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845026 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200503405 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.31 DE 304 18 447.0/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Markant Handels- und Service GmbH, Hanns-Martin-
Schleyer-Strasse 2, 77656, OFFENBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials (included in this class); bookbinding materials, 
especially picture books; stationery; adhesives (included 
in this class); artists' material; paint brushes. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); trunks 
and travelling bags, handbags, rucksacks (included in 
this class). 
 
20 Furniture, especially furniture for children, 
tables, chairs, racks, coat stands; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker or 
plastic, especially classification systems, such as chests 
and containers; cushions and pillows (included in this 
class). 
 
27 Carpets, playing carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors (included in this class); wall hangings (non-
textile). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0845099 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200503425 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ikiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, 
Keresteciler sitesi Zafer caddesi Ladin Sokak N. 21, 
MERTER ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing made of leather, knitwear (clothing), 

denim clothing, paper clothing, skirts, dresses, vests, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, 
sweaters, blouses, jackets, pants, shorts, bermuda 
shorts, overalls, aprons, clothing for gymnastics, bath and 
beach clothes, underwear; socks, footwear, shoes, boots, 
slippers, lace boots, sports shoes, studs for shoes, shoe 
soles, shoe heels, shoe uppers; headgear, hats, caps, 
berets; neckties, bowties, shawls, wimples, detachable 
collars, bandanas, muffs (clothing), wristbands, 
headbands; belts, suspenders, garters, underpants, bras, 
petticoats, camisoles, bodies, corsets, dressing gowns, 
nightgowns. 
 
40 Cloth treating, warping, clothes mothproofing, 
cloth cutting, cloth dyeing, printing on cloth, cloth fire 
proofing, cloth waterproofing, cloth pre-shrinking, crease-
resistant treatment for clothing; tailoring, dressmaking, 
cutting, seaming services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845394 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200503569 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MASAI WALKING 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Swiss Masai Holding AG, St. Gallerstrasse 72, 9325, 
ROGGWIL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Training, namely instruction and initiation to the 

method used for programming the motion-controlling 
center of the brain regulating our way of walking, pace 
and posture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0848514 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200603727 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZUNRISA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, UB60NN, GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and medicinal preparations 

and substances; vaccines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0848966 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200512554 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAT FACE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Fat Face Holdings Ltd, Unit 3 Ridgway Havant, PO91QJ, 
HAMPSHIRE, GB 

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

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

 35 Bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely sun glasses and ordinary 
spectacles, divers masks, spectacles for underwater 
sports, ski goggles, protective clothing for water-sports, 
jewellery and imitation jewellery including bracelets, 
necklaces and earrings, watches, toiletries' bags, 
rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, hip 
bags, travel bags, luggage, provision bags, wallets, 
purses, CD holders, glasses' cases, belts, shirts, 
sweatshirts, t-shirts, polo shirts, vests, waistcoats, gilets, 
jackets, knitwear, fleece tops, polar fleece tops, fleece 
bottoms, leggings, trousers, track-pants, shorts, skirts, 
dresses, footwear, swimwear, underwear, gloves, socks, 
caps, hats, scarves and sarongs, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a retail 
clothing and fashion accessory store, a sports goods 
store, by mail order catalogue, or from a general 
merchandise Internet web site. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0851692 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200603143 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Caseificio Pasquale Pettinicchio SpA Con Socio Unico - 
in Liquidazione, Fraz. Pasturago, 20080, VERNATE (MI), 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Milk and milk products; eggs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852354 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200506871 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.18 AT AM 7439/2001 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830, 
RANKWEIL, AT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0853150 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200603933 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Prokressiv 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kress-Elektrik GmbH & Co Elektromotorenfabrik, 
Hechinger Strasse 48, 72406, BISINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric motors (not for land vehicles) and 

electric-powered tools, particularly drilling machines, 
percussion drilling machines, screw-cutters, manual 
circular-sawing machines, keyhole saws, electrically-
driven jig-saws, oscillatory grinding tools, surface and 
rabbet planes, routing cutters, angle sanders, hedge 
clippers, grinding machines, screw-cutting devices, 
lathes, hammer drills and sledge hammers, all 
aforementioned tools driven by electric motors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853504 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200507386 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.08 FR 04 3 328 481 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERSAMARK 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kodak SA, 26, rue Villiot, 75012, PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Printer ink cartridges. 

 
9 Electronic printers, electronic ink-jet printers 
and printers for digital pictures; control devices for 
printers, image and graphics processing software, 
including software for processing colours, software for 
retouching prints and image conversion, software for 
graphics and fonts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0857339 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508765 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 FR 04 3 331 371 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEXTAINER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Flextainer (SA), Zone Industrielle, 57370, SCHALBACH, 
FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal plugs and taps for containers and more 
generally closures for metal containers; packing 
containers; metal reservoirs and more generally metal 
containers with the exception of buckets. 
 
7 Taps (parts of machines, or motors); machines 
for fitting plastic handles, machines for making and filling 
leather bottles, machines for packaging or packing 
leather bottles, bottle stoppering machines, and more 
generally, machines for making, filling and packaging 
containers, with the exception of buckets; machines for 
manufacturing and fitting container closures, with the 
exception of buckets. 
 
16 Films for packaging made of plastics, plastic 
bubble packs for packaging; plastic materials for 
packaging not included in other classes, namely bags, 
sachets, film and sheeting. 
 
20 Stoppers and taps for rigid, semi-rigid or 
flexible containers (non-metallic), particularly for liquid 
foodstuffs, and more generally, stoppers and taps for 
containers (non-metallic), non-metallic closures for 
containers; plastic packaging containers and more 
generally non-metallic rigid, semi-rigid or flexible 
containers, with the exception of buckets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859607 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509845 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 DE 304 72 898.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE WOMAN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse 241-245, 
50823, KÖLN, DE 

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

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

 3 Soaps; perfumeries, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859608 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509846 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 DE 304 72 897.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE MAN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse 241-245, 
50823, KÖLN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumeries, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862344 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200603144 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TROJKA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23, 
6130, WILLISAU, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0863879 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200511459 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.01 EM 4060943 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Mars UK Ltd, 3D Dundee Road, SL14LG, SLOUGH, 
BERKSHIRE, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; foodstuffs for animals and 
additives to foodstuffs for animals; cuttlebones; bones 
and edible chews; litter for animals. 
 
36 Charitable fund raising services. 
 
42 Research services relating to animals. 
 
44 Veterinary services; animal hospitals; hygienic 
and beauty care for animals; consultancy services 
relating to animal care; breeding and fostering services 
relating to animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0866847 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200512830 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.16 US 76621125 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLASSIC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 US Cotton LLC, 590 Laser Road, NM87124-4517, RIO 
RANCHO, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Health and beauty aid products, namely cotton 

wool for cosmetic purposes, in particular cosmetic pads, 
cosmetic puffs, cotton balls, cotton swabs, circular pieces 
of quilted cotton pads, and square pieces of quilted 
cotton. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0866884 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200512841 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 DE 304 59 722.8/14 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOSED 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lippincott AG, Rothenbaumchaussee 3, 20148, 
HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Data carriers for recording, transmission or 

reproduction of sound and images, in particular CDs, CD-
ROMs and DVDs, glasses, in particular sun glasses, 
glasses frames and settings, spectacle cases. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867757 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200513198 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HALOTRONIC MOUSE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 OSRAM GmbH, 81543, MÜNCHEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric apparatus and instruments and their 

parts. 
 
11 Lighting apparatus and their parts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.11.13 - 46/06

 

73 
 

(111) Int.reg.nr: 0868713 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200513559 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.07 AT AM 692/2005 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TridonicAtco GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6850, 
DORNBIRN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric and electronic devices for the operation 

of lamps, light-emitting diodes and electroluminescent 
foils, ballasts and starters for fluorescent lamps, ballasts 
and starters for high pressure discharge lamps and low 
pressure discharge lamps, small magnetic and electronic 
transformers, especially for low voltage lamps, choking 
coils, electronic devices for lighting installations and 
shading devices, light sensors, motion detectors, infrared 
remote controls, dimmers, regulating and control devices 
and equipment for lighting installations and lights, clamps 
(electricity), especially connection terminals, screwless 
and screw-type box clamps, screwless terminal strips, 
plug-on screw terminal strips, plug-on terminal strips, 
fuse terminals, equipment connection terminals, flat 
terminal strips, electrical conduit pipes, material for 
electrical conduits (wires, cables), electrical wires, 
electrical cables, electrical installation material, especially 
for laying electrical conduits, connectors for conduits, 
connection boxes, cable connection boxes, especially 
moisture-proof junction boxes, neutral busbars and 
busbar systems, male threaded bushes, plugs. 
 
11 Light-emitting diodes for lighting purposes, 
electric lamps, lights, light modules and lights with light-
emitting diodes as means of lighting, heating installations, 
devices and equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0868735 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513562 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.30 DE 304 49 551.4/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DIY World GmbH Sortimente und Service, Oberkamper 
Strasse 37-39, 42349, WUPPERTAL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Adhesive sticks (included in this class). 

 
3 Abrasive paper. 
 
6 Small items of metal hardware (included in this 
class). 
 
7 Machine operated tools for drilling, sawing, 
grinding, separating, cutting, cleaning, polishing, 
brushing, gluing, tacking, milling, planing and screwing as 
well as tool inserts thereof; machine operated pumps, 
lawnmowers, machines for sucking up foliage; technical 
hand pieces as supports for and adjustment of machine 
operated tools. 
 
8 Cutlery (included in this class), saw blades, 
saw knives, planing knives, scissors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0868748 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200513566 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.25 BX 1057777 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTISHARP 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE, HEERLEN, 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical and biochemical substances used as 

raw materials in the food industry, not being ingredients 
for spices; chemical and biochemical substances used as 
raw materials in the pharmaceutical industry. 
 
5 Dietetic substances for medical use; food 
supplements for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0868752 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200513568 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Verdu-Canto Saffron Spain SL, Sargento Navarro, 7, 
03660, NOVELDA (ALICANTE), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Saffron and saffron substitutes, condiments 

and spices, capers, aniseed, aromatic preparations for 
nutritional purposes, coffee, cloves, salt, royal jelly, curry, 
natural sweeteners, essences for foodstuffs, ginger, spice 
bread, non-medicinal infusions, pepper, peppers, tapioca, 
tea, vanilla, vanillin, cocoa, sugar, sago, rice, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, 
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), ice for refreshment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0868759 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200513571 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Dündar Kimya Kozmetik Ilac Gida Sanayi ve Ticaret 
Limited Sirketi, Rasimpasa Mahallesi Nemlizade Sokak 
No: 6, KADIKÖY-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hair growth retarding skin gels, depilatories, 

skin creams, skin lotions, cosmetic preparations for 
baths, depilatory wax, bath foams, hair growth retarding 
ampules, depilatory preparations, after depilation skin 
creams and lotions; hair creams and lotions, (for all kinds 
of hair, namely normal, oily and dry); hair tonics (for all 
kinds of hair), hair shampoos (for all kinds of hair, namely 
normal, oily and dry, including for dandruff); slimming 
creams and lotions, anti-wrinkle creams, spot-removing 
creams and lotions, skin moisturizing creams and lotions, 
sun-tanning creams and lotions, cleansing milk, hair gels, 
shampoos for babies, skin gels, creams and lotions for 
babies, tooth pastes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0868761 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200513573 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.03 DE 304 32 097.8/31 
(540) Gjengivelse av merket: 

OptiDog 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 
NECKARSULM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Preparations for animal care, namely soaps for 

animals, cosmetics for animals, shampoos for animals, 
fur care preparations and dentifrices for animals. 
 
5 Medicines for veterinary purposes; additives to 
fodder for medical purposes; detergents and disinfectants 
for veterinary purposes; vermicides; repellents for dogs. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, included in this class; clothing 
for animals; muzzles, collars and leashes for animals. 
 
20 Baskets and kennels for animals, in particular 
for dogs; cushions for animal baskets and animal 
kennels; boxes and containers, not of metal, for 
transportation of animals, in particular for dogs. 
 
31 Foodstuffs for animals, including moist and dry 
foods; dog biscuits; lime for animal forage, grains, meal 
for animals and additives to fodder not for medical 
purposes; hay, straw, wood chips and other materials as 
litter for animal cages, included in this class; proteins for 
animal consumption; live animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0868786 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200513574 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LARSEN STRINGS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Larsen Strings A/S, Egelykke 3, Vollerup, 6400, 
SØNDERBORG, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 15 Strings for musical instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0868796 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200513576 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPEARTEX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Appeartex AB, Stena Center 1D, 41292, GÖTEBORG, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals for surface treatment of primarily 

textiles, polymers and organic materials. 
 
5 Plasters, dressings (medical), disinfectants, 
preparations for destroying noxious animals; fungicides. 
 
10 Surgical drapes and clothing especially for 
operating rooms. 
 
11 Filters for cleaning air, filters for air 
conditioning, filters for water purifiers, filters for 
purification of drinking water, filters for purification of 
shower and bathing water. 
 
21 Articles for cleaning purposes; rags for 
cleaning, cloths for cleaning and mops. 
 
24 Textile goods for hospital use namely 
bedclothes and towels. 
 
25 Clothing and stockings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0868809 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200513580 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PREMULTEX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Premium Ingredients SL, Polg. Ind. Oeste- C/Cardenal 
Belluga, parc. 24/23, 30169, SAN GINES (MURCIA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Edible vegetable fibres (non-nutritional), 

pectins for dietetic use. 
 
29 Proteins for human nutrition; dairy products; 
casein, gelatin, algae extracts and pectins for nutritional 
use. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sago, artificial 
coffee; edible ices; honey, salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment; flavourings, 
other than essential oils; essences for foodstuffs (except 
ethereal essences and essential oils). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0869559 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200513978 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISION 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Eastman Kodak Co, 334 State Street, NY14650-0205, 
ROCHESTER, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Unexposed cinematographic film. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0870613 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200514540 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 DE 30517633.1/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG, 
Dieselstrasse 12, 72555, METZINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Eyewear including sun-glasses and parts 

thereof. 
 
14 Jewellery, costume jewellery; clocks and 
watches. 
 
18 Leather and leather imitations as well as goods 
made therefrom (included in this class), in particular small 
articles of leather; trunks and suitcases; bags (included in 
this class); umbrellas and parasols. 
 
25 Clothing for ladies, gentlemen and children; 
socks and stockings; headwear; underwear; nightwear; 
swimwear; bathrobes; belts, especially made from 
leather; shawls; accessories, namely head scarves, neck 
scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; 
shoes and boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0872733 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200600775 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.01.26 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 DE 30517632.3/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(730) Innehaver: 

 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG, 
Dieselstrasse 12, 72555, METZINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Eyewear including sun-glasses and parts 

thereof. 
 
14 Jewellery, costume jewellery; clocks and 
watches. 
 
18 Leather and leather imitations as well as goods 
made therefrom (included in this class), in particular, 
small articles of leather; trunks and suitcases; bags 
(included in this class); umbrellas and parasols. 
 
25 Clothing for ladies, gentlemen and children, 
socks and stockings; headwear; underwear; nightwear; 
swimwear; bathrobes; belts, especially made from 
leather; shawls; accessories, namely head scarves, neck 
scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; 
shoes and boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0872913 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200600927 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.02 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.02 EM 4423653 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Cargotec Patenter HB, c/o Kalmar Industries AB,  Box 
4004, 34181, LJUNGBY, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools; motors and 

engines (except for land vehicles); machine belts and 
couplings (except for land vehicles); loading and lifting 
cranes, hydraulic loaders, lifting machines and apparatus; 
hauling engines and apparatus; transmission 
components; loaders for harvesters; parts and fittings for 
the aforesaid goods not included in other classes. 
 
12 Motor vehicles, namely vehicles incorporating 
lifting apparatus and cranes; fork-lift trucks; replaceable 
vehicle platforms; vehicle chassis; traction vehicles, parts 
and fittings for the aforesaid goods not included in other 
classes. 
 
37 Repair and maintenance of machines, machine 
tools, motors and engines, machine belts and couplings, 
loading and lifting cranes, hydraulic loaders, lifting 
machines and apparatus, hauling engines and apparatus, 
transmission components, loaders for harvesters, motor 
vehicles, vehicles incorporating lifting apparatus and 
cranes, fork-lift trucks, replaceable vehicle platforms, 
vehicle chassis and traction vehicles; installation services 
for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0873133 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200600979 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.02 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.16 IT MI2005C009784 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIRST FAST 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 
3/a, 43100, PARMA, IT 

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

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
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. 
 
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. 
 
43 Restaurant and catering services; temporary 
accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0873621 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200601201 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.09 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.12 EM 4249546 

2005.01.29 GB 2383167 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALOE DENT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Optima Health Ltd, 47/48 St Mary Street, CF101AD, 
CARDIFF, GB 

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

hair lotions; toothpaste; non-medicated toilet 
preparations; non-medicated skin care preparations; non-
medicated balms, ointments, creams, powders, gels, 
lotions and emollients; massage preparations; dentifrices, 
mouthwashes (not for medical purposes) and other 
preparations for oral and dental hygiene, for teeth, gums, 
tongue, mouth and dentures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0873734 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200601226 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BODY STYLE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Body Sculpture International Europe Ltd, Morley Carr 
Road, BD120RW, LOW MOOR, BRADFORD, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Gymnastic and sporting articles; machines and 

appliances, all for physical exercises; physical exercise 
apparatus; body training apparatus; body building 
apparatus; chest expanders and exercisers; weight 
training equipment; gloves for games and sports; gloves 
for weight lifting; treadmills; benches and stairclimbers, all 
being physical exercise apparatus; exercise cycles; 
rowing machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0873743 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200601229 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Grand Tours AB, Box 3541, 10369, STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Travel arrangements. 
 
43 Temporary accommodation. 
 
45 Personal services rendered by others to meet 
the needs of individuals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0873840 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200601249 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.09 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.20 FI T200501381 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIDNIGHT SUN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Keitele Forest OY, Teollisuustie, 72600, KEITELE, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Sawn and planed timber, glue laminated 
timber, engineered wood products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0873959 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200601431 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 DE 304 43 977.0/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

Mirafluor 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hager & Werken GmbH & Co KG, Ackerstrasse 1, 
47269, DUISBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Non-medicated and medicated dentifrices. 

 
5 Dental impression materials. 
 
10 Trays for applying dental materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0874224 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200601477 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.10 DK VA 2004 04438 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANSYS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cubic Corp, 9333 Balboa Avenue, CA92123, SAN 
DIEGO, US 

(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, electronic fare collection 
systems, equipment sold as a unit, namely fare boxes, 
ticket machines, coin and currency vaults, magnetic card 
processors, smart card readers, ticket processors, 
turnstiles, electronic control processors, smart cards and 
magnetic encoded cards containing programming for use 
with electronic fare collection systems in the public 
transportation field; and software for financial analysis 
and accounting in the field of consumer spending. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs, financial analysis and consultation and 
financial clearing house services. 
 
39 Consulting services in the field of public 
transportation. 
 
40 Treatment of materials, custom assembling of 
electronic fare collections systems for others. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analyses 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services; 
technical consulting services in the field of 
design/engineering of electronic fare collection systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0874343 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200601497 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Comité International Olympique, Château de Vidy, 1007, 
LAUSANNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes, especially commemorative coins and 
medals; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; printed matter, 
especially postage stamps; newspapers, periodicals, 
books, photographs, posters and playbills; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional or teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0876045 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200602306 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.09 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.21 DE 305 43 045.9/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTIPUR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293, 
DARMSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products used in industry, namely 

chemicals for cultivation of monocrystals and chemicals 
for manufacture of optical glass fibers for optical and 
electrooptical systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0876068 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200602314 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.09 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.14 DE 305 41 968.4/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Novelis Deutschland GmbH, Hannoversche Strasse 1, 
37075, GÖTTINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Untreated and/or pre-treated strips, sheets or 

plates of metal as far as included in this class, in 
particular of aluminium or aluminium alloys, also in 
coated or anodized and/or canted and/or profiled form. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0876081 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200602319 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.09 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.22 IT RE 2005 C 000163 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Mariella Burani Fashion Group SpA, Via della 
Repubblica, 86, 42025, CAVRIAGO (REGGIO EMILIA), 
IT 

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

made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0876098 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200602325 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 A&D Company Ltd, 23-14, Higashi-Ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, 170-0013, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Balances; temperature indicators; moisture 

measuring meters; viscosimeters; scales; counting 
scales; load cells; hygrometers; gravimeters; material 
testing machines and instruments; shock testing 
machines; base plates (for surveying purposes); weight 
indicators; measuring or testing machines and 
instruments; FFT analyzers; voltmeters; electric or 
magnetic meters and testers; ultrasonic flaw detectors; 
computers; electronic machines, apparatus and their 
parts. 
 
10 Sphygmomanometers; nebulizers; clinical 
thermometers; medical machines and apparatus. 
 
37 Operation, check or maintenance of building 
equipment; repair or maintenance of automobiles; repair 
or maintenance of optical machines and instruments; 
repair or maintenance of electronic machines and 
apparatus; repair or maintenance of telecommunication 
machines and apparatus (other than telephone sets, 
radio receivers and television receivers); repair or 
maintenance of consumer electric appliances; repair or 
maintenance of power distribution or control machines 
and apparatus; repair or maintenance of laboratory 
apparatus and instruments; repair or maintenance of 
gauges; repair or maintenance of measuring vessels; 
repair or maintenance of measuring and testing machines 
and instruments; repair or maintenance of medical 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
integrated circuits manufacturing machines and systems; 
repair or maintenance of semiconductor manufacturing 
machines and systems; cleaning in and out of buildings; 
floor polishing; cleaning of gardens. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0876100 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200602327 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.09 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.11 JP 2005-094717 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Astellas Pharma Inc, 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 
Chuo-ku, 103-8411, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances; 

pharmaceutical preparations and substances for 
immunotherapy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0876347 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200602521 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIAGIOTTI DUE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Procter & Gamble International Operations SA, Route de 
Saint-Georges 47, 1213, PETIT-LANCY, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, 

cosmetics, perfumes, products for the cleaning, care and 
improved appearance of the skin, scalp and hair, 
deodorants for personal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0876370 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200602526 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CARGO LINE GmbH, Waldstrasse 37, 63128, 
DIETZENBACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Professional business consultancy for 

businesses in the field of the transport of goods. 
 
39 Professional consultancy in the field of the 
transport of goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0876842 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200602783 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kalobin 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dr Willmar Schwabe GmbH & Co KG, Willmar-Schwabe-
Strasse 4, 76227, KARLSRUHE, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0877571 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200603080 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.14 BX 1090255 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOVE SUMMER GLOW 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Unilever NV, Weena 455, 3013AL, ROTTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; detergents; bleaching preparations, 
cleaning preparations; perfumery; toilet water; aftershave; 
eau de cologne; essential oils; massage preparations, not 
for medical use; deodorants for personal use; 
antiperspirants, not for medical use; preparations for the 
care of the scalp, not for medical use; preparations for 
the care of the hair; shampoos and conditioners; hair 
colourants; hair styling products; toothpaste; non-
medicated mouthwashes; non-medicated toilet 
preparations; bath and shower preparations (cosmetics); 
skin care preparations (cosmetics); oils, creams and 
lotions for the skin (cosmetics); shaving preparations; 
pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations (cosmetics); cosmetics; make-up and make-
up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations (cosmetics); talcum powder for cosmetic 
use; cotton wool and cotton sticks for cosmetic use; 
cosmetic pads or wipes; pre-moistened or impregnated 
cleansing pads and wipes; beauty masks and facial 
packs (cosmetics). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0877824 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200603280 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.17 BX 1066011 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Stichting Scheepvaart- en Transportonderwijs, 
Lloydstraat 300, 3024EA, ROTTERDAM, NL 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
simulators for the steering and control of air, land, water 
and space vehicles, where (interactive) visual apparatus 
is used to achieve an optimal interaction between user 
and simulator; simulators consisting of combinations of 
computer hardware, computer software and apparatus for 
reproduction and projection of sound and images; visual 
image generators and movement systems as parts of 
simulators; radar simulators, computer software for 
simulator applications, computer simulation databases. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; books, 
periodicals, magazines and other printed matter and 
documents; bookbinding material; photographs; posters 
and stickers; instructional and teaching material (except 
apparatus). 
 
41 Education; providing of training; arranging and 
conducting of courses; organization of cultural and 
educational activities; arranging and conducting of 
seminars, workshops and training; publication and 
distribution of (hand)books, manuals and course material, 
instructional material and other teaching material; 
pedagogic consultancy related to studying; pedagogic 
consultancy relating to the arrangement and updating of 
courses; training on the use of water vehicles using 
simulators; advice and consultancy with regard to the 
aforesaid services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878080 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200603336 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Carry Sp zoo, ul. Karpia 6, 61-619, POZNAN, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bags for campers, travelling bags, backpacks, 
handbags, straps. 
 
25 Clothing made from natural and synthetic 
materials, headbands, belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878100 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200603342 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.02 BX 1094240 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 European Bicycle Imports BV, Energieweg 23, 3281NH, 
NUMANSDORP, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Bicycles and bicycle parts, included in this 

class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0878128 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200603349 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Greenset Worldwide SL, C/ Doctor August Pi i Sunyer, 
12-1º-8ª, 08034, BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials, not of metal; non-metallic 

rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments, 
wood paving, surfacing for tennis courts and sports 
grounds; non-metallic floors, coverings and pavements; 
parquet flooring, semi-worked and manufactured veneer 
wood; plywood; compressed cork; boarding, planks and 
panels of wood for tennis courts and other sports 
surfaces; felt for building; geotextiles; refractory 
materials. 
 
25 Shirts, T-shirts, blouses, windbreakers, 
sweatshirts, parkas, jackets, trousers, gloves, socks, 
stockings, underwear, pyjamas, waistcoats, capes, 
shawls, coats, scarves, jerseys, skirts, dresses, ties, 
belts, braces, swimsuits, sportswear included in this 
class; waterproof caps, anoraks; stoles, handkerchieves; 
suits; footwear, footwear for sports and headgear; 
knitwear (clothing). 
 
28 Games, toys; gymnastic and sports articles not 
included in other classes; tennis nets; rackets; gut for 
rackets; tennis balls; covers for rackets; resin used by 
athletes; Christmas tree decorations. 
 
37 Construction, repair and installation services; 
services of installation of paving for tennis courts and 
other sports grounds; painting, polishing, varnishing and 
plastering work; building of trade fair stands and stores; 
information concerning construction, surfacing and 
installation of tennis courts and other sports grounds; 
irrigation device installation and repair; demolition of 
buildings; building insulation; sanding. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878143 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200603350 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.09 EM 004709309 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fujitsu Siemens Computers GmbH, Domagkstrasse 28, 
80807, MÜNCHEN, DE 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and 
images; magnetic data carriers; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; software; computer-readable 
databases; monitors. 
 
38 Telecommunications; transmission of 
messages and images in connection with narrowband (in 
particular PCs with modems) and broadband (in 
particular TV connections) online media; provision of 
telephone services, teletext services, communications via 
computer terminals, and transmission of data, text, sound 
and images; computer-aided transmission of messages 
and images; renting access time to computer networks. 
 
42 Construction of electronic networks in 
connection with narrowband (in particular PCs with 
modems) and broadband (in particular TV connections) 
online media; development, construction and operating of 
computer networks; computer software design; 
construction of computer databases; renting of data 
processing installations; computer programming; renting 
of capacity on computer networks; development, 
construction, operating and maintenance of speech and 
data networks for businesses (corporate networks) and 
for consumers; renting of data processing programs and 
particular functions thereof respectively; provision of data 
processing programs via narrowband (in particular PCs 
with modems) and broadband (in particular TV 
connections) online media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0878144 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200603351 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.09 EM 004709093 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fujitsu Siemens Computers GmbH, Domagkstrasse 28, 
80807, MÜNCHEN, DE 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and 
images; magnetic data carriers; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; software; computer-readable 
databases; monitors. 
 
38 Telecommunications; transmission of 
messages and images in connection with narrowband (in 
particular PCs with modems) and broadband (in 
particular TV connections) online media; provision of 
telephone services, teletext services, communications via 
computer terminals, and transmission of data, text, sound 
and images; computer-aided transmission of messages 
and images; renting access time to computer networks. 
 
42 Construction of electronic networks in 
connection with narrowband (in particular PCs with 
modems) and broadband (in particular TV connections) 
online media; development, construction and operating of 
computer networks; computer software design; 
construction of computer databases; renting of data 
processing installations; computer programming; renting 
of capacity on computer networks; development, 
construction, operating and maintenance of speech and 
data networks for businesses (corporate networks) and 
for consumers; renting of data processing programs and 
particular functions thereof respectively; provision of data 
processing programs via narrowband (in particular PCs 
with modems) and broadband (in particular TV 
connections) online media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878152 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200603353 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Moschino SpA, Via delle Querce 51, 47842, SAN 
GIOVANNI IN MARIGNANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, cosmetics, soaps, bath foams, talc 

powder, body lotions and body creams, products for the 
body care. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0878208 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200603363 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.17 CH 541381 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLEX GLIDELOCK 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ROLEX SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, 1211, 
GENÈVE 26, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Clock and watch hands, boxes of precious 

metal for needles, needles of precious metal, needle 
cases of precious metal, anchors (clock and watch-
making), rings (jewellery), pendulums (clock and watch-
making), barrels (clock and watch-making), jewellery 
articles, clock cases, watch cases, earrings, buckles of 
precious metal, cuff links, bracelets (jewellery), 
watchbands, trinkets, brooches (jewellery), dials (clock 
and watch-making), sundials, chains (jewellery), watch 
chains, chronographs (watches), chronometers, 
chronometric instruments, jewel cases of precious metal, 
necklaces (jewellery), control clocks (master clocks), 
diamonds, jewel cases of precious metal, cases for 
watches, pins (jewellery), ornamental pins, needle cases 
of precious metal, cases for clock and watch-making, 
threads of precious metal (jewellery), wire of precious 
metal (jewellery), clocks, atomic clocks, electric clocks, 
jewellery, medallions (jewellery), watches, wristwatches, 
movements for clocks and watches, ornaments 
(jewellery), silver ornaments, clocks, pearls (jewellery), 
semi-precious stones, precious stones, watch springs, 
watch crystals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878225 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200603371 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENDEL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tireco Inc, 300 W. Artesia Blvd, CA90220, COMPTON, 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Automotive vehicle wheels and accessories 

therefor, namely wheel center caps and lug nuts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878253 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603380 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.22 DE 304 66 428.6/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 maxit Deutschland GmbH, Kupfertorstrasse 35, 79206, 
BREISACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industrial purposes, 

especially mortar and concrete additives for binding, 
plastifying, liquefying, making porous, condensing and 
hardening, speeding up and delaying setting and for 
rendering frost proof; chemical preparation against wall 
nitrate, included in this class; fire extinguishing agents; 
hardeners and soldering fluxes for metals; adhesives for 
industrial purposes, especially adhesive emulsions and 
adhesive pastes for building panels, bitumen-based 
adhesive agents for sticking down roof linings, hot 
adhesives for bitumen and aluminium sealing strips, 
artificial resin adhesives for sticking down fibre and 
chipboard, adhesives for sticking down heat insulation 
panels on building fronts, chemical finishing and tanning 
agents; chemical agents for preserving, impregnating, 
sealing, hardening and glazing of wood and pipe fabrics; 
after treatment agents, included in this class, for fresh 
concrete and fresh screeded mortar; chemical separators 
for industrial use, especially concrete separators, 
concrete re-treatment agents, concrete loosening agents, 
concrete liquefying agents, concrete solidifying agents, 
concrete solidification accelerators, concrete solidification 
delaying agents, chalk limescale removers, cleaning 
additives; chemical agents, included in this class, for 
preventing concrete and mortar from solidifying on 
machines and equipment; adhesive emulsions, included 
in this class, on a plastic base for creating adhesive 
bridges between plaster and brickwork, concrete and 
screed; metal pickles, synthetic resins (in an unfinished 
state); chemical chalk for chemical purposes; cell binding 
plaster additives, screed additives. 
 
2 Sealing, coating, fillers, floor lining compounds, 
evening out compounds, pigments, colours, paints, 
marking colours, protective coatings for wood, iron, 
concrete, roofs and aluminium as colours, as enamels, as 
bituminous coatings, as impregnating agents and/or as 
anti-rusting agent, each included in this class; coatings 
for rendering paper, textiles, pipe fabrics, wood and 
building parts made of these substances fireproof; 
dispersion coatings, shellac, deep primers (primer paint), 
building front coating agents, roof coating agents, silo 
coating agents; varnishes, lacquers, pickles, namely 
colour pickles and wood pickles; casting, adhesive and 
putty masses; chloride rubber coatings as colours, as 
lacquers and as impregnating and/or (if for iron) agents 
as rust-proofing agent, rust-proofing agents, corrosion 
and rust-proofing agents for bolts in the ground; putty, 
namely bitumen putty, bitumen spray putty for glazing, 
soft putty and kerbstone jointing putty. 
 
17 Sealing, packing and insulating materials; 
sealants for mortar and concrete of stearates, oleates, 
resinates and silicates; thermal protection and insulation; 
insulating panels, sealing strips, jointing backfill, crack 
bridges of plastic material strips, included in this class; 
chemical agents for sealing of wood and pipe fabrics; 
liquid sealing foil; synthetic resins as semi-finished 
product; sealing strips made of plastic, namely expansion 
jointing strip, working jointing strip, jointing tapes, joint 
covering tapes; white plastic reinforced joint fillers for 
jointing sludge technology; sealing agents, fine fillers. 

 
19 Building materials (not of metal); asphalt, pitch, 
bitumen; cement; lime for building purposes, gravel, 
gypsum, tar, roofing felts; plastic resin bound friction 
plaster and composite stone plaster; stucco; screeding 
profiles, ribbed strips; building materials, namely liquid 
gravel forming agents on a silicate basis for sealing 
structures, hydraulic setting water repellent, finished 
mortars for internal plasterwork, building materials (not of 
metal) namely plug cement, thin bed mortar, screeding 
mortar, ready-made mortar, fine mortar, casting mortar, 
jointing mortar, extrusion agents, tiles, tile elements, 
repair mortar, laying mortar, medium bed mortar, fast 
setting cement, floor equalising mass, floor coatings, 
plasters, sanitary plasters, plaster sealing agents, 
levelling agents; asbestos products for technical 
purposes, namely asbestos cement and asbestos fibre 
containing bitumen masses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878311 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200603385 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CULEVIT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Immunal Kft, Dohány u. 46, 1074, BUDAPEST, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic 
preparations, dietetic preparations for medical purposes, 
food for babies, plasters, dressings, teeth filling materials 
and dental impression materials, disinfectants, 
preparations for destroying noxious animals; fungicides, 
herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878327 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200603389 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.19 US 78715451 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIXEL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 PixelOptics Inc, Suite B 2840 Hershberger Road, 
VA24017, ROANOKE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Eyewear, lenses, frames. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878486 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200603744 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstrasse 6, 1170, 
WIEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; goods made of sugar, goods 
made of foamed sugar; sandwiched wafers; marzipan; 
chocolate and goods made of chocolate. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0878488 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200603628 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gottwald Port Technology GmbH, Forststrasse 16, 
40597, DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines, mechanical apparatuses, devices 

and plants for the handling of goods, especially in ports 
and especially for the transhipment of individually 
packaged goods, bulk goods, containers and long goods, 
including parts thereof; cranes, mobile cranes, mobile 
port cranes which can be moved on tyres, mobile port 
cranes on pontoons (floating crane), gantry cranes, lattice 
boom crane, the foregoing cranes especially being 
suitable for the transhipment of good in ports; railway 
cranes. 
 
9 Electrical and electronic apparatuses, devices 
and instruments for the operation, use, controlling and 
regulating of machines, mechanical apparatuses, devices 
and plants for the transhipment of individually packaged 
goods, bulk goods, containers and long goods, especially 
in ports, of driverless transport vehicles for the container 
transport and railway cranes, especially electrical and 
electronic remote control and radio remote control 
systems; electrical and electronic apparatuses, devices 
and instruments for the position indication and navigation 
of vehicles, especially compasses, gyro compasses, 
locating devices and transponders; electrical and 
electronic apparatuses, devices and instruments for the 
driving of vehicles and for the information of the driver, 
especially input and output devices such as visual display 
units, printers, keyboards, tablet pens and job sticks; data 
processing equipment, mainly process computers and 
computer programs (stored) for the automatic operation 
of handling, transport, storage and stacking systems in 
transhipment plants, especially port transhipment plants 
and for the navigation of vehicles, especially driverless 
transport vehicles for container transport and for the 
operation of cranes and vehicles, especially mobile port 
cranes and driverless transport vehicles for the container 
transport. 
 
12 Driverless transport vehicles for the container 
transport. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878489 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200603629 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

You Name it, We Crane it 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Gottwald Port Technology GmbH, Forststrasse 16, 
40597, DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines, mechanical apparatuses, devices 

and plants for the handling of goods, especially in ports 
and especially for the transhipment of individually 
packaged goods, bulk goods, containers and long goods, 
including parts thereof; cranes, mobile cranes, mobile 
port cranes which can be moved on tyres, mobile port 
cranes on pontoons (floating crane), gantry cranes, lattice 
boom crane, the foregoing cranes especially being 
suitable for the transhipment of good in ports; railway 
cranes. 
 
9 Electrical and electronic apparatuses, devices 
and instruments for the operation, use, controlling and 
regulating of machines, mechanical apparatuses, devices 
and plants for the transhipment of individually packaged 
goods, bulk goods, containers and long goods, especially 
in ports, of driverless transport vehicles for the container 
transport and railway cranes, especially electrical and 
electronic remote control and radio remote control 
systems; electrical and electronic apparatuses, devices 
and instruments for the position indication and navigation 
of vehicles, especially compasses, gyro compasses, 
locating devices and transponders; electrical and 
electronic apparatuses, devices and instruments for the 
driving of vehicles and for the information of the driver, 
especially input and output devices such as visual display 
units, printers, keyboards, tablet pens and job sticks; data 
processing equipment, mainly process computers and 
computer programs (stored) for the automatic operation 
of handling, transport, storage and stacking systems in 
transhipment plants, especially port transhipment plants 
and for the navigation of vehicles, especially driverless 
transport vehicles for container transport and for the 
operation of cranes and vehicles, especially mobile port 
cranes and driverless transport vehicles for the container 
transport. 
 
12 Driverless transport vehicles for the container 
transport. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0878494 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200603630 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOLEBY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MAN B&W Diesel A/S, Teglholmsgade 41, 2450, 
KØBENHAVN, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools; motors and 

engines; accessories and spare parts for motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs. 
 
37 Information regarding repair, installation and 
repair of motors, engines, machines and electric 
appliances; reconstruction of deteriorated or partially 
damaged machines and motors and engines; installation, 
maintenance and repair of machines, motors and 
engines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878498 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200603632 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Häfele finding better ways 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-Straße 1, 72202, 
NAGOLD, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Building materials, fittings for furniture, for 

buildings, for construction purposes, for couplings, for 
doors, for sliding doors and for decoration as well as 
furniture hinges, parts thereof and fixation elements 
made of non-precious metals; slide rails for drawers and 
for frames for suspended archives, fittings, parts thereof 
and fixation elements made of non-precious metals; 
metal bolts, plugs, screws, hangers, hanging battens, 
profiled battens, moulded battens, decorative battens; 
locks, door lock buttons, cylindrical door knobs and lock 
buckets; metal rails and supports. 
 
7 Electric tools, mechanisms for motor-driven 
manual drills, as well as spare parts for such goods, 
guiding blocks, drill bits, drilling mechanisms and depth 
stops. 
 
8 Hand tools; fitted metal tool chests and boxes, 
as well as such products with movable dollies and frames 
and positioning equipment; fitted tool chests and boxes in 
wood or synthetic materials, also such products with 
movable dollies and frames and positioning equipment. 
 
19 Construction materials and pipes (non-
metallic), transportable constructions (non-metallic), 
construction elements of wood. 
 
20 Fittings for furniture, for buildings, for 
construction purposes, for couplings, for doors, for sliding 
doors and for decoration, as well as furniture hinges, 
parts thereof and fixation elements; metal bolts, plugs, 
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screws, hangers, hanging battens, profiled battens, 
moulded battens, decorative battens, fittings, parts 
thereof and fixation elements, all of these goods being 
not of metal and being included in this class; furniture of 
metal, of synthetic materials or of wood, shelf rails for 
kitchen cupboards; slide rails for drawers and for frames 
for suspended archives; mirrors, frames, suspension 
grilles with accessories, screws, nails, clamping joints, 
plugs, hooks; capital goods for offices, for commercial 
premises, for practices (chambers), for shops and for 
dwellings, in the form of furniture, particularly desks, work 
tables, consoles, furniture for data processing equipment, 
reception counters as well as their supports and 
accessories, height adjusting devices, coupling and 
fixation elements, shields, cable chutes and cable ducts, 
office furniture installations for closing systems for 
cabinets, containers, tables, drawers, drawers, drawer 
frames, shelves, slide rails, equipment shifting devices, 
equipment shells, drawer compartments, compartment 
dividers, cabinet boxes, pigeonholes (shelving units) for 
forms, separation cross pieces, pivot supports and 
supports for shelving top panels, suspended frames for 
organising and positioning, central locking systems, keys, 
cylindrical escutcheon plates, locking pins, steel base 
panels for lockers, receiving units, slide guides, bases for 
cabinets and containers, hinges, clamps for shelving top 
panels, cable ducts, hooks for cable ducts, suspension 
fittings, table legs, shelf frames for cabinets, bases of 
metal and/or synthetic materials for filing cabinets; 
baskets, furniture parts; goods made of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 
21 Household and kitchen utensils, equipment and 
containers (neither of precious metals, nor coated 
therewith). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878517 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200603634 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MARBET Spólka zoo, ul. Chocholowska 28, 43-346, 
BIELSKO-BIALA, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Insulating material, behind-radiator screen for 

thermal insulation, building and repairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0878518 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200603635 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXIM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Maruman & Co Ltd, 7-7, Ueno 2-chome, Taiko-ku, 110-
0005, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Golf clubs; golf bags with or without wheels; 

golf gloves; golf balls; golf tees; head covers for golf club; 
golf ball markers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878519 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200603636 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAJESTY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Maruman & Co Ltd, 7-7, Ueno 2-chome, Taiko-ku, 110-
0005, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Golf clubs; golf bags with or without wheels; 

golf gloves; golf balls; golf tees; head covers for golf club; 
golf ball markers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878524 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200603638 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADOfineTEX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ADO Gardinenwerke GmbH & Co KG, Hüntestrasse 68, 
26871, ASCHENDORF/EMS, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Textile piece goods as far as included in this 

class; curtains; wall coverings; bed and table covers; bed 
linen; household linen. 
 
25 Clothing, footwear and headgear. 
 
26 Lace and embroidery, ribbons, especially 
crimping bands and lead bands as accessories for 
curtains; buttons, hooks and eyes, pins and needles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878532 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200603640 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Standard Hidraulica SA, Pol. Ind. La Ferreria, Calle L, 
08110, MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal valves for conducting water and/or gas. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878541 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200603642 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Anwis Zaklad Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy, Antoni 
Wisniewski, Ul. Smocza 16/18, 87-800, WLOCKAWEK, 
PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Venetian blinds, vertical blinds, roller blinds. 

 
37 Assembling of venetian, vertical and roller 
blinds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0878552 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200603643 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490, VADUZ, 
LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878564 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200603645 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hebing Holding GmbH, Robert-Koch-Straße 12, 46397, 
BOCHOLT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Building materials of metal; goods of metal 

included in this class; metal fences and fencing 
installations and their parts, in particular mobile fence 
elements, feet for mobile fence elements, concrete silos; 
buckets of metal for building material and ground; crane 
transport baskets of metal; batten forks of metal; 
transportable buildings of metal and their parts, in 
particular material containers, construction site containers 
for personnel, construction site containers for personnel 
for sanitary purposes. 
 
11 Apparatus and installations for guiding, closing 
off, separating, controlling and cleaning of air, gas, 
smoke and/or steam flows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878566 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603646 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Josam AB, P O Box 419, 70148, ÖREBRO, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; straightening 
tools (not hand operated) and components therefor for 
straightening vehicles and vehicle parts; tire mounting 
machines. 
 
9 Electric, electronic and optical apparatus and 
instruments for measuring, also including apparatus and 
instruments for measuring wheels, axles, vehicles and 
vehicle parts; computers and recorded computer 
programs; wheel balancing machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878571 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200603649 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KANEKA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kaneka Corp, 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 530-
8288, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics; dentifrices. 

 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations. 
 
29 Processed foods and dietary supplements in 
powder, capsule, tablet and liquid form, comprising 
ubiquinone as main ingredient; processed foods and 
dietary supplements in powder, capsule, tablet and liquid 
form, comprising herbal extracts as main ingredient; milk 
products; edible oils and fats. 
 
30 Confectionery, bread and buns; tea; processed 
foods and dietary supplements in the forms of powder, 
capsule, tablet and liquid comprising licorice extract as 
main ingredient; processed foods and dietary 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, 
comprising turmeric extract as main ingredient. 
 
32 Carbonated drinks (refreshing beverages); non-
alcoholic fruit juice beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0878573 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200603650 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HÄSTENS EXCELSIOR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hästens Sängar AB, Box 130, 73123, ENKÖPING, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Bed steads; picture frames; mattresses, spring 
mattresses, pillows and down pillows. 
 
24 Woven textiles; textile products not included in 
other classes, namely bed covers and curtains of textile; 
bed linen, including sheets and pillow cases; down quilts; 
bed clothes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878578 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603651 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Demp BV, Hagenweg 1 F, 4131LX, VIANEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Adhesives used in industry. 
 
16 Adhesive tapes, masking tapes and protective 
sheets for painting (the aforesaid goods being of paper, 
textile or plastic). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.11.13 - 46/06

 

91 
 

(111) Int.reg.nr: 0878590 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603652 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Lentimine 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MediMush A/S, Agern Allee 3, 2970, HØRSHOLM, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
dietetic preparations adapted for medical use; drugs, food 
supplements, nutraceuticals, included in this class for 
medical use, medicinal mushroom ingredients for use in 
the pharmaceutical and nutraceutical industries, 
medicinal mushrooms, mushroom-based 
pharmaceuticals, immunostimulants, functional food with 
a health beneficial or disease preventive effect. 
 
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, food supplements (not for medical) purposes), 
nutraceuticals included in this class and functional food 
(not for medical purposes). 
 
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, food supplements (not for 
medical purposes), nutraceuticals included in this class 
and functional food (not for medical purposes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0878591 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200603653 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 E Remy Martin & Co, 20, rue de la Société Vinicole, 
16100, COGNAC, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Brandy. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878592 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200603654 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Glaxo Group  Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue Greenford, UB60NN, MIDDLESEX, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electronic publications in relation to the 

research and development of medicines provided on-line 
from computer databases or the internet. 
 
16 Printed materials, namely brochures, 
pamphlets, leaflets, booklets and print advertisements in 
publications/magazines in relation to the research and 
development of medicines. 
 
42 Scientific and technological research and 
development. 
 
44 Medical and health information services, 
namely providing information in relation to the research 
and development of medicines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878608 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200603655 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Artia 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ARS Medica OÜ, Rahumäe tee 10, 11614, TALLINA, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Medical services; hygienic and beauty care. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0878609 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200603656 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MARBET Spólka zoo, ul. Chocholowska 28, 43-346, 
BIELSKO-BIALA, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Insulating materials of expanded polystyrene. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878619 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200603657 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINTY AWAKENING 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Beecham Group plc, 980 Great West Road, TW89GS, 
BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 

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

mouthwashes and breath fresheners; oral care 
preparations, dental gels, bleaching preparations, tooth 
polishing preparations, tooth whitening preparations and 
accelerators, cosmetic stain removal preparations. 
 
5 Medicated oral care products, medicated tooth 
polishing preparations, medicated tooth whitening 
preparations, medicated mouthwashes, medicated 
bleaching preparations; chewing gum and lozenges for 
dental hygiene. 
 
10 Dental and oral care apparatus; flexible and 
disposable dental trays. 
 
21 Toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes 
and sponges, holders and applicators thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878634 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200603658 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.31 EM 004420725 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fujitsu Siemens Computers GmbH, Domagkstrasse 28, 
80807, MÜNCHEN, DE 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and 
images; magnetic data carriers; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; software; computer-readable 
databases; monitors. 
 
38 Telecommunications; transmission of 
messages and images in connection with narrow band (in 
particular PCs with modems) and broadband (in 
particular TV connections) online media; provision of 
telephone services, teletext services, communications via 
computer terminals and transmission of data, text, sound 
and images; computer-aided transmission of messages 
and images; renting access time to computer networks. 
 
42 Provision of electronic networks in connection 
with narrow band (in particular PCs with modems) and 
broad band (in particular TV connections) online media; 
development, provision and operating of computer 
networks; computer software design; provision of 
computer databases; renting of data processing 
installations; computer programming; renting of capacity 
on computer networks; development, provision, operating 
and maintenance of speech and data networks for 
businesses (corporate networks) and for consumers; 
renting of data processing programs and particular 
functions thereof respectively; provision of data 
processing programs via narrow band (in particular PCs 
with modems) and broadband (in particular TV 
connections) online media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0878638 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200603659 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Associazione Cittaslow - Rete Del Buon Vivere, Via Ripa 
di Serancia I, 16, 05018, ORVIETO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
 
38 Telecommunications. 
 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 
43 Services for food and drinks; temporary 
accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878659 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200603663 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.27 EM 4831781 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALL-TIK 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tobias Jensen Production A/S, Industrivej 4, 2605, 
BRØNDBY, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal building materials; transportable 

buildings of metal; gates, doors, rails and slides, fittings 
and hinges, all of metal; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery; small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; goods of common 
metal not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878661 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200603664 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STAUF Klebstoffwerk GmbH, Oberhausener Straße, 1, 
57234, WILNSDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Unprocessed artificial resins, adhesives used in 

industry, solvents, if contained in this class. 
 
8 Hand tools (hand-operated) and implements for 
construction engineering such as spatulas, agitators, 
ladles, trimming knives. 
 
19 Building materials (not of metal), fillers as floor 
surface, fillers as plastering means, quartz sand, 
reinforcing fabric for building purposes (not of metal), 
bitumen sheeting. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878662 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200603665 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VON ROLL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Von Roll Holding AG, Bahnhofstrasse 22, 4563, 
GERLAFINGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric cables and wires, winding wires, fibre-

optic cables, glass fibre-optic cables, electric conductors. 
 
17 Sealing, jointing and insulating materials, 
insulators for cables and wires, insulators for power lines, 
insulating materials for electrical engineering, enamel 
varnishes, liquid insulating materials, insulating 
varnishes, insulating paints, insulating tape, friction tape, 
insulating fabrics, flexible laminates for insulating 
materials, pre-impregnated insulating fibres (prepregs); 
coated, varnished and painted fabrics, fibreglass for 
insulation; raw or partly processed mica, mica tapes for 
insulating electric cables for use in aeronautics, mica 
paper, plates of a mixture of mica and epoxy resin, plates 
of a mixture of mica and silicon, glass fibre mats for 
ballistic insulation and protection; synthetic materials 
(semi-finished products), glass fibre reinforced synthetic 
materials for insulation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0878666 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200603666 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraße 70, 87437, 
KEMPTEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Cutting machine tools for processing of metal 

and synthetic materials, particularly lathe, burring, and 
tapping tools, drills, milling cutters, side milling cutters, 
saws, reaming and countersinking tools; parts of such 
tools, particularly exchangeable cutting bodies made of 
high-speed steel, hard metal, cermet, ceramics or super-
hard materials and other cutting materials; extruded hard 
metal rods and saw teeth for machine tools, paper cutters 
for paper machining, tools for mechanical forming, cutting 
machine tool systems for processing of metal and 
synthetic materials, mechanical chucking tools for 
clamping of tools and work pieces in connection with 
machine tools; tool crib automats for warehousing and 
output of machine tools. 
 
20 Furniture for factory and warehouse facilities, 
particularly tool cabinets, warehouse racking and 
shelving systems and work benches. 
 
42 Technical consulting regarding the design and 
development of cutting machine tools for processing of 
metal and synthetic materials, particularly lathe, burring, 
and tapping tools, drills, milling cutters, side milling 
cutters, saws, reaming and countersinking tools; 
technical consulting regarding the design and 
development of parts of such tools, particularly 
exchangeable cutting bodies made of high-speed steel, 
hard metal, cermet, ceramics or super-hard materials and 
other cutting materials, extruded hard metal rods and saw 
teeth for machine tools, paper cutters for paper 
machining, tools for mechanical forming, cutting machine 
tool systems for processing of metal and synthetic 
materials, mechanical chucking tools for clamping of tools 
and work pieces in connection with machine tools, tool 
crib automats for warehousing and output of machine 
tools; conception and development of programs and 
software, particularly for logistics (tool management 
systems), control of automats as well as all operational 
functional areas, also in connection with the Internet 
(eCommerce); technical consulting in the field of 
information technology. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0878673 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200603667 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Da Gama Business Travel GmbH, Theodor-Heuss-Allee 
19, 53773, HENNEF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus and instruments for communications 

engineering, namely for communications, high frequency 
and control engineering; electric apparatus and 
instruments (included in this class); motion picture 
apparatus; apparatus for recording, storing, processing, 
transmission or reproduction of sound or images; optical, 
measuring, signalling and checking (supervision) 
instruments; apparatus for recording, storage, 
processing, transmission and reproduction of data, 
magnetic data carriers; recording discs, MCs, CDs, CD-
ROMs, CD-Is, encoded telephone cards; encoded 
customer cards; computer programs (software) for 
electronic information, reservation and sales systems for 
travel and goods transport; software in the form of 
netware, firmware and databases (included in this class); 
computers, computing programs, electronic and magnetic 
memories; electric and electronic apparatus and 
instruments, included in this class. 
 
16 Printed matter, publications, pamphlets, 
magazines, leaflets, prospectuses, posters, newspapers, 
periodicals. 
 
35 Advertising; business management, business 
administration, office functions; marketing for others; 
public relations. 
 
38 Telecommunications, in particular operating 
telefax machines; distribution, broadcasting and relaying 
of telecommunication and information signals via wireless 
and/or cable digital and analog networks; online and 
offline services, namely the sending of messages and 
information; setting up and operation of a 
telecommunications network and providing of 
telecommunications services for voice, text, image, 
sound and other data; rental of telecommunications 
installations. 
 
39 Transport; transport of persons and goods by 
rail, road, air and water; services in connection with the 
operating of a rail transport system, namely porterage, 
left-luggage services, arranging the transport of persons 
and goods by rail, road and boat, arranging parking 
places and car rental, providing of timetables and 
transport information including by means of electronic 
devices; seat reservation, arranging and providing of 
travel services for tourists, in particular arranging and 
providing youth travel, leisure travel, information trips and 
educational travel by sea, land and air; rail travel 
arrangement, including escorting of travellers; planning, 
booking and arranging of travel; electronic follow-up of 
consignments; operating a rail transport infrastructure, 
namely controlling the transport management, operations 
management and safety systems of a rail transport 
infrastructure, included in this class; escorting of 
travellers, reservation of seats in trains, buses and boats, 
including in automobiles; arranging parking places and 
car rental, including by means of electronic devices; 
sleeping car services, namely transport, storage and 
packaging of goods; arranging of storage and packaging 

of goods, left-luggage services; luggage trolley service; 
rental and storage of transport and storage pallets of 
wood, plastic or metal, and of transport and storage 
containers of wood, plastic or metal, using rail vehicles, 
motor vehicles and ships; rental of railways; consultancy 
in the field of tourists and city information (included in this 
class). 
 
41 Publication and issuing of electronically 
displayable text, graphic, picture and sound information 
being accessible by data networks; publication of printed 
matter, and electronic media therefor (including CD-
ROMs and CD-Is); arranging of seminars. 
 
42 Providing of expertise and solution concepts, 
including computer programs, for controlling and 
operating transport on water, land and air as well as for 
storing and packaging goods; development and creation 
of computer programs for data processing; computer 
programming; services of a database, planning of 
telecommunications solutions; providing online data 
programs; rental of data-processing installations. 
 
43 Providing of food and drink and temporary 
accomodation in hotels and restaurants, and arranging of 
the aforesaid services; sleeping car services, namely 
temporary accomodation and providing of food and drink 
in rail-mounted sleeping cars; providing of food and drink 
during rail and boat transport; arranging and providing of 
food and drink and temporary accomodation in hotels and 
restaurants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878687 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200603672 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MANDRIVA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mandrakesoft, 43, rue d'Aboukir, 75002, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, inputting, storing, 
transmitting, distributing, reading, reproducing and 
processing sound, images and information; data 
processing apparatus and equipment; computers, 
software, recorded computer programs; magnetic and 
digital recording media, CD-ROMs; search engine 
software, database software; telecommunication 
apparatus and instruments; computer equipment and 
programmes for transmitting and receiving data, sound 
and images; television apparatus, digital and analogue 
television apparatus. 
 
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter, books, 
pamphlets, newspapers, reviews, magazines, 
handbooks; bookbinding material; photographs; 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); wrapping paper; 
paper or plastic packaging bags, pouches and sheets; 
printers' type; printing blocks. 
 
35 Business management, business organization 
and management consulting and assistance services, 
efficiency experts, business and commercial information, 
research and inquiry services, business valuation and 
expertise services, import-export agency, commercial 
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information agency, employment agencies, accounting, 
personnel management consultancy, tax preparation, 
dissemination of advertising matter, sales promotion (for 
third parties), data compilation and systematization in a 
database, computerized file management, rental of 
advertising space, market study and research, personnel 
recruitment, publication of advertising texts, public 
relations, issuing statements of accounts, bookkeeping, 
payroll preparation, commercial interfacing (business 
partnership consulting and research services, 
administrative and commercial organization of contacts). 
 
38 Information transmission services, 
communication via computer and television screens; 
telecommunications, including multimedia 
telecommunications, communication by land, cable or 
satellite means, radio relay communication, 
communication by means of computers grouped on a 
global communication network (known as the Internet), or 
a private or reserved access network (similar to an 
Intranet), providing access to databases and database 
servers, telecommunication via computer terminals, by 
means of data communication, radio, telegraph, 
telephone, television, interactive or not, computer-
assisted transmission of sound data, messages and 
images, transmission of information contained in data 
banks, on-line messaging services, electronic mail 
services, secured data, sound and image transmission 
services, electronic mail, transmission services for 
displaying information contained in a database or stored 
on a computer or on a multiplexer; electronic and 
computer communication services, electronic data 
exchange services; leasing access time to a database 
server centre, rental of access time to a computer for 
data handling. 
 
41 Training, arranging and conducting 
conferences and training workshops, correspondence 
education, correspondence courses, teaching, publication 
of books and texts (other than publicity); vocational 
guidance services. 
 
42 Engineering project studies, design and 
development, development of technological platform 
bases (server software), computer networks, software 
and of computer terminals; design and development of 
computer programs and interactive computer programs 
based on Internet technologies, on terrestrial, cable or 
satellite digital or analogue television technologies; 
scientific and industrial research, computer programming, 
reconstruction of data, computer consulting, professional 
consulting in computers, software design and 
development, legal advice, information and expert 
appraisal, technical project studies, surveying, rental of 
computers and of computer software, updating and 
maintenance of software, research and development of 
new products for third parties, consulting, information and 
expert appraisals in the field of information technology 
and telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0878696 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200603673 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.16 EM 4197851 
(540) Gjengivelse av merket: 

DSI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dywidag-Systems International GmbH, Dywidagstrasse 
1, 85609, ASCHHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Building materials of metal; portable buildings 

of metal; goods of metal, (not included in other classes), 
namely reinforcing elements of steel for reinforced 
concrete, steel tendons for pre-stressed concrete in the 
form of rods, wires or strands; tension elements of steel 
for ground and rock anchors; anchoring elements 
therefore, namely anchoring bolts, screws, sleeves, 
shims; cladding tubes of metal; movable scaffolding of 
metal for bridge construction in cantilever construction 
and incremental launching; sliding mouldings and 
climbing forms and armaments of metal. 
 
7 Mechanical apparatus and machine-like tools 
for structural and civil engineering, namely mechanical 
and hydraulic presses; machines for straightening and 
bending steel rods; machines for cutting or rolling of 
threads on reinforcing elements; mechanical apparatus 
for processing, installing, binding and anchoring of rod-
shaped supporting elements such as cutting and bending 
devices, apparatus for insertion of rods and strands, 
screwing devices; mechanical apparatus for tensioning of 
pre-stressing elements such as hydraulic jacks; 
mechanical apparatus for treating and injecting settable 
and/or anticorrosive materials; machines and apparatus 
for underground pipe laying operations involving ground 
displacement or removal; horizontal drilling equipment 
and horizontal shield driving equipment for walk-in and 
non-walk-in pipelines with controls; machines and 
machine-driven devices for the manufacturing of precast 
concrete parts. 
 
8 Hand-operated appliances for use in structural 
and civil engineering, especially for processing, installing, 
anchoring and binding rod-shaped supporting elements 
such as cutting and bending appliances, apparatus for 
insertion of rods, screwing appliances; hand-operated 
appliances for tensioning of pre-stressing elements; 
hand-operated appliances for treating and injecting 
settable and/or anti-corrosive materials. 
 
9 Optical, electric and electronic apparatus for 
use in structural and civil engineering, especially for 
measuring and registering distances, angles, heights and 
positions; apparatus for measuring and/or monitoring the 
registered tension force by optical, electric or electronic 
means. 
 
19 Building materials (not of metal); sliding 
mouldings and climbing forms and armaments of wood; 
movable scaffolding not of metal for bridge construction 
in cantilever construction and incremental launching; 
reinforcing elements of fibre composites for concrete; 
tension elements of fibre composites for earth and rock 
anchors; anchoring elements therefore, namely 
anchoring bolts of plastic; cladding tubes of plastic; 
settable and/or anti-corrosive materials for injection into 
construction elements, namely mortars with an artificial 
resin and/or cement base. 
 
35 Organisation and business management, 
namely project management and project controlling; 
organizational project management by means of EDP. 
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37 Structural and civil engineering, namely 
installing supporting elements in construction works, such 
as laying reinforcing rods and pre-stressing elements, 
tensioning pre-stressing elements as well as treating and 
injecting settable and/or anti-corrosive materials; erecting 
scaffolding and sliding mouldings and climbing forms; 
erecting buildings of reinforced concrete using sliding 
mouldings and climbing forms; installation of 
subterraneous curtains and posts, fixing ground anchors 
and rock anchors, mounting tension and compression 
piles, ground and rock anchors as well as rock and 
ground spikes made of metal or fibre composites; 
installation and assembly of bars, in particular on 
suspension bridges and cable-stayed bridges; repair and 
maintenance work on buildings such as control and 
support; surveying and maintenance of domestic 
technique equipment by minor repairs and repair work; 
demolition, excavation; bridge construction; constructing 
permanent ways for railways; earthworks; installation and 
assembly of industrial plants; blasting; road and path 
building and building ways for rail-borne vehicles; tunnel 
and mining gallery construction; construction of pipelines 
by subterranean pipe drive; water constructions; site 
management, construction supervision for third; 
maintaining installations for purifying drinking water, 
service water and waste water; rental of machines, 
apparatus and tools for building construction. 
 
40 Operating installations for purifying drinking 
water, service water and waste water. 
 
42 Architectural and construction drafting, 
technical consultancy and providing of expertise, 
architectural and engineering services; services of a 
constructing consultant, namely project management and 
quality management in structural and civil engineering; 
computer programming; technical project planning; 
services of an engineer for project leading and project 
controlling; surveying, especially by controlling machines 
and apparatus when forcing open underground 
chambers; quality management by engineers and 
architects; scientific and technological research in the 
field of material, structural engineering and construction; 
testing of materials; realisation of technical measuring; 
services of a technical testing laboratory. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878787 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200603694 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIGMENTIN CONTROL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Natural and synthetic raw materials and active 
substances for manufacture and use in cosmetic 
products. 
 
3 Cosmetic preparations for skin care. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0878866 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200603711 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hummel A/S, Kraftcentralen, Sønderhøj 10, 8260, VIBY 
J, DK 

(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. 
 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery, bags including bags for sports, travelling 
sets (leatherware) and vanity cases (not fitted), rucksacks 
and cases (not included in other classes). 
 
25 Clothing, footwear, headgear; sports clothing, 
footwear and headgear; leisure clothing, footwear and 
headgear; business clothing, footwear and headgear; 
fashion clothing, footwear and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879038 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200603807 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Linanik Co, block G, shokouhiye industrial area, QOM, IR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Cakes, biscuits, taffy, wafers, candy, puffed 
cereal. 
 
39 Packing of goods, distribution of goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0879120 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200603815 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Akfel Pazarlama Ithalat Ihracat Anonim Sirketi, Hürriyet 
Mahallesi E-5 Yan Yol, Üzeri No: 57, 34852, KARTAL - 
ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Laundry dryer machines; motors other than for 

land vehicles. 
 
11 Lighting equipments (lighting apparatus for 
vehicles, inner and outer spaces), lamps, electric bulbs, 
projector lamps (searchlights), lanterns (for lighting), 
chandeliers, lamp glasses, lamp sockets, lighting and 
lamps for directional signals for automobiles (electric 
bulbs), headlights, stop lights for automobiles, vehicle 
reflectors, reflector lamps for signal and park lamps, 
equipments for installation of heating and steam 
production; stoves (heating apparatus), boilers for central 
heating and gas installation, steam boilers, heat 
exchangers, burners, equipments of radiators and 
burners, water heaters also available as radiators, water 
heaters, radiators, heat pumps, electrical water heaters, 
solar collectors and equipments; stoves and kitchen 
ranges (ovens), air conditioning apparatus and aeration 
equipments; air conditioning, fans (air blowers), electric 
fans, all air conditioning also available for vehicles, 
devices, equipments and the items and accessories for 
these, for air cleaning and disinfecting; coolers: 
refrigerators, deep freezers, ice boxes, ice machines and 
equipments; cooking and boiling devices and machines 
by electricity and gas; toasters, bread toaster machines, 
deep fryers, grills, ovens, cookers, pop corn machines, 
autoclaves, coffee and tea machines, kettles and the 
equipments for these; bathtubs for showers, bidets, bath 
cabins, shower cabins, closets, water closet pieces, 
basins, and bath installations; taps for water and gas 
installations, thermostatic valves as parts of heating 
installation, level control valves for tanks, regulators; 
whirlpool-jet apparatus for automatic watering 
installations, bath plumbing fixtures for showers, pipes as 
hygienic installation parts, irrigation machines for 
agricultural purpose; water purification systems, water 
heater installations, sewage purification installations; 
electrical hair-dryer, hand drying apparatus, skin 
moisturizing equipments, solarium equipments; electric 
heating pads (cushions), not for medical purposes and 
blankets (electrical), heater pads, electrical or non-
electrical feet heaters, hot water bags (thermofor); 
lighters (kitchen), lighters as parts of heating and cooking 
devices; filters for aquariums; ovens for industrial usage; 
dryer equipment for industrial usage; cooling installations, 
cold air warehouses for industrial usage; dust cleaning 
equipments, dust gathering equipments for industrial 
purpose; nuclear reactors; incandescent burners, 
acetylene burners and generators; pasteurization and 
sterilization machines; iron melting furnaces; fuel 
economizers for goods in this class; filters parts of 
household or industrial installations; heating apparatus 
for defrosting windows of vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879401 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200603880 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Vega Tekstil Sanayi ve dis Ticaret Anonim Sirketi, 
Halaskargazi Caddesi Tavukçu Fethi Sokak No:37/1, 
OSMANBEY SISLI - ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Textile goods, not included in other classes, 

namely bed and table covers, bed sheets, bath linen 
(except clothing), bed linen, coasters, curtains, flannels, 
blankets, table runners, handkerchiefs, household linen 
(except for household linen of paper), towels, fabrics for 
textile use, furniture fabrics, wall hangings made of textile 
fabrics. 
 
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, bathrobes, bathing suits, pyjamas, gloves 
(clothing), ski suits, headgear, namely hats, caps, knitted 
caps, berets, footwear namely, shoes (excluding 
orthopaedic shoes), slippers, boots, sandals, beach 
shoes, sports shoes, lace boots and parts thereof, shoe 
parts, namely heelpieces, heels, footwear uppers, 
stockings belts (clothing), ties, 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: 
 2006.11.02 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879454 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200603886 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Minifood 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Stassek Diversit GmbH, Rottweg 32, 48683, AHAUS, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Animal foodstuffs and animal foodstuff 
additives (for non-medical purposes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0879457 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200603889 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Melabil Kft, József u. 2, 1038, BUDAPEST, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Health care services, medical services, hospital 
services, medical analysis services relating to human 
treatment, pharmacy advice, rent of medical appliances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879463 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200603891 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.14 CH 542713 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, coffee extracts, coffee-based 
preparations and beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations 
and beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, tea-based preparations and beverages; iced 
tea; malt-based preparations for human consumption; 
cocoa and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, sweets, 
candies; sugar; chewing gum not for medical use; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, desserts 
(included in this class), puddings; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, 
frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents 
(included in this class) for making ice cream and/or water 
ices and/or sherbets and/or frozen confections and/or 
frozen cakes and/or soft ices and/or frozen desserts 
and/or frozen yoghurts; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-
to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; 
foodstuffs having a base of rice, of flour or of cereals, 
also in the form of ready-made dishes; pizzas; 
sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; sauces; soya sauce; ketchup; flavouring 
or seasoning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; 
vinegar. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0879466 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200603892 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIQUIMIX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electromechanical machines for preparing 
beverages and/or food; refills, cartridges (terms 
considered too vague by the International Bureau - rule 
13.2.b) of the Regulations) and spare parts for these 
machines. 
 
9 Automatic vending machines for beverages 
and food; refills, cartridges (terms considered too vague 
by the International Bureau - rule 13.2.b) of the 
Regulations) and spare parts for these machines. 
 
11 Electric coffee machines, refills, cartridges 
(terms considered too vague by the International Bureau 
- rule 13.2.b) of the Regulations) and spare parts for 
these machines; electric coffee filters; electric 
percolators. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879469 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200603893 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.17 JP 2004-115165 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, 590-8577, SAKAI-SHI, 
OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Fishing tackle, including reels, rods, lines, line 

guides, hooks, lures, artificial baits, floats, sinkers, 
landing nets for anglers, bags specially adapted to fishing 
tackle, rod cases and tackle containers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879478 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200603895 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.16 PT 390722 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rosenruist Gestão e Servicos Lda, Rua Serpa Pinto Nº 
4, 4º Andar, 9000-029, FUNCHAL, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, essential oils, soaps for personal 

use, bath salts, foam baths, shampoos, hair creams and 
balms, make-up powders, lip treatments and lipsticks, 
beauty creams, nail varnish, hair sprays and lotions, eye 
make-up products. 
 
9 Sunglasses, correcting spectacles, spectacle 
lenses, contact lenses, frames, chains, cords and cases, 
all for spectacles. 
 
18 Bags, handbags, pochettes, wallets, valises, 
trunks, sets sold empty, briefcases, umbrellas, hip 
pouches and rucksacks. 
 
25 Clothing, especially dresses, skirts, trousers, 
shirts, blousons, overcoats, gabardines, jackets and 
pullovers, waistcoats, hats, mufflers, scarves, socks and 
tights, gloves, belts for clothing; shoes, boots, sandals, 
clogs and slippers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879493 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200603898 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLIMPIAS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Olimpias SpA, Via delle Tezze, 1, 31050, PONZANO 
VENETO (TREVISO), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Yarns and threads, for textile use. 

 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; labels made of fabric. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0879506 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200603900 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASTILLO DE CANENA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Castillo De Canena SA, Juan Belmonte, 22, 28001, 
MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Olive oil. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879515 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603901 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Matma SA, Sant Lluc, 54-64, 08918, BADALONA 
(BARCELONA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (other than 
apparatus); plastic packaging materials (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks; paper 
napkins and aprons and other paper and cardboard 
articles for cooking, catering and household use. 
 
18 Leather and imitation leather, goods made of 
these materials not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery; shopping bags, 
beach bags and other bags included in this class. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metals or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; cleaning equipment; steel wool; unprocessed 
or semi-worked glass (except building glass); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0879520 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200603902 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.24 FI T200502799 
(540) Gjengivelse av merket: 

KÄMP 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Palace Hotellit OY, Itälahdenkatu 22 A, 00210, 
HELSINGFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 

 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879558 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200603903 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMIGAL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Amicus Therapeutics Inc, 6 Cedar Brook Drive, NJ08512, 
CRANBURY, US 

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

of Fabry disease. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879560 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200603904 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TENOSPIN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Trioplast AB, Box 143, 33323, SMÅLANDSSTENAR, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Plastic film (including extensible plastic film) 
and stretch film for packing and wrapping; plastic film 
(including extensible plastic film) and stretch film for 
silage. 
 
37 Plastic film and stretch film machines and 
equipment installation, maintenance and repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879571 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200603906 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXELERATE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-
42, 40589, DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; degreasing preparations, not used 
in manufacturing, for removing oil and cleaning of 
machines, metal, wood, stone, porcelain, glass, plastics 
and textile. 
 
5 Disinfectants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879602 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200603907 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kwarx 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Durand Industries, 38, rue Adrien Danvers, 62510, 
ARQUES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Household or kitchen utensils and containers 

(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes, namely boxes of glass, 
candlesticks not of precious metal, figurines of porcelain 
or glass, mosaics of glass not for building, opaline glass, 
vases not of precious metal, tableware not of precious 
metal, drinking glasses (containers), flasks not of 
precious metal, perfume sprayers, perfume vaporizers. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers); ciders; 
digesters (liqueurs and spirits); wines; spirits; alcoholic 
extracts or essences. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0879636 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200603908 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.12 US 78770990 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bristow Group Inc, Suite 1700 2000 West Sam Houston 
Parkway South, TX77042, HOUSTON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Helicopter transport; rescue services. 

 
41 Airplane flight instruction. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879637 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200603909 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The Brooklyn Brewery Corporation, 79 North 11th Street, 
NY11211, BROOKLYN, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Brewed malt-based alcoholic beverage in the 

nature of a beer. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879638 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200603910 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Audi 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Audi AG, 85045, INGOLSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Industrial oils and greases, lubricants; fuels. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879648 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200603914 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ape Raccorderie SrL, Via Ruca 392, 25065, 
LUMEZZANE S.S. (BRESCIA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metallic valves and pipe fittings for pipes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879655 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200603918 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.28 SG T05/21637E 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Asia Pacific Breweries Ltd, 438 Alexandra Road, 21-00 
Alexandra Point, 119958, SINGAPORE, SG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beer, ale, lager, stout, porter; malt beverages; 

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: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0879718 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200604154 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd, 9th 
Floor, No. 510, Caoyang Rd., 200063, SHANGHAI, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines for human purposes; food 

preparations adapted for medical purposes; adhesive 
tapes for medical purposes; dressings; disinfecting paper 
tissue; medicinal drinks; dental abrasives; solutions for 
contact lenses; chemico-pharmaceutical preparations; 
teeth filling material. 
 
40 Processing of medicinal materials; processing 
and handling of chemical reagents. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879719 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200604155 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Cocotida 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Anton Riemerschmid Weinbrenneri und Likörfabrik GmbH 
& Co KG, Justus-von-Liebig-Strasse 12, 85435, ERDING, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879723 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200604156 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.08 AT AM 4635/2005 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIP 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dipl Ing Thonhauser GmbH, Salitergasse 26, 2380, 
PERCHTOLDSDORF, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cleaning preparations, especially for 

production and filling facilities for liquid and viscous 
products, especially for liquid and viscous foodstuffs and 
pharmaceutical preparations. 
 
37 Cleaning and purification of industrial 
installations especially of production and filling facilities 
for liquid and viscous products, especially for liquid and 
viscous foodstuffs and pharmaceutical preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879730 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200604157 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.22 EM 4600391 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Opel Eisenach GmbH, Adam-Opel-Strasse 100, 99817, 
EISENACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retailing of motor vehicles, and requisites and 

merchandising articles relating thereto. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0879735 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200604158 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.13 EM 4632113 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Diageo Great Britain Limited, 8 Henrietta Place, 
W1G0NB, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879772 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200604160 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.17 BX 1100660 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURESSE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sara Lee Household and Body Care Nederland BV, 
Vleutensevaart 35, 3532AD, UTRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; preparations for cleaning, polishing, stain 
removal, degreasing and abrading; soaps; all these 
goods intended for household use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.03 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879776 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200604161 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.02 FR 05 3 378 717 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOVAPNA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879781 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200604162 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.23 FR 05 3 366 726 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CMA CGM, 4, Quai d'Arenc, 13002, MARSEILLE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Ships, boats, steering gears for boats, screw 
propellers for boats, apparatus for locomotion by water. 
 
37 Ship outfitting, namely, installation aboard a 
ship of all that is required for its type of navigation. 
 
39 Transport by boat; freighting; freight forwarding; 
navigation and freight services, namely multimodal and 
international maritime transport of containers, as well as 
loading and unloading of ships; consignment of goods, 
storage of goods with a view to their reservation or 
safekeeping, pre or post-routing by land or other means 
of transport; transport of passengers by ships, escorting 
of travelers; arrangement of cruises and excursions; 
travel arrangement; travel agencies (with the exception of 
hotel and boarding house bookings); vehicle rental; 
logistics services relating to the transport of goods and 
travelers; information relating to the transport of 
passengers and goods; travel information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0879784 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200604163 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Michel Bernard, Avenue de Beau Séjour 54, 1440, 
BRAINE-LE-CHÂTEAU, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather, articles made 

thereof not included in other classes; trunks, suitcases, 
umbrellas. 
 
24 Fabrics and textile goods not included in other 
classes. 
 
25 Clothing, mainly jackets, sweaters, pullovers, 
singlets, shirts, T-shirts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879797 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200604165 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOUR TWENTY 420 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Finer SA, 25 Avenue de la Liberté, 1012, 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Non-alcoholic beverages made with malt and 

flavourings; brewed non-alcoholic aerated beverages 
made with malt and flavourings; non-alcoholic fruit 
extracts; non-alcoholic aperitifs; beers; malt beers; beers 
with wort; essences for making beverages; isotonic 
beverages; syrups for beverages; preparations for 
making beverages; aerated water; non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
juices; preparations for making aerated water; hop 
extracts for making beer; orgeat; worts; grape musts; soft 
drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879809 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200604167 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.21 BX 1097737 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Georgia-Pacific SarL, 25, Route d'Esch, 1470, 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, paper rolls for household use, paper 

towels, paper handtowels; toilet paper; paper 
handkerchiefs; paper tissues for removing make-up; table 
linen, namely napkins, tablecloths, placemats, table sets 
of paper; paper rolls for covering shelves, paper for 
drying for industrial use in packets or rolls; paper face 
towels; wrapping paper in rolls or in sheets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.06 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879825 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200604168 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rubinetterie Utensilerie Bonomi SrL, Via Padana 
Superiore, 27/29, CILIVERGHE DI MAZZANO 
(BRESCIA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Water-pipe valves and valves of metal (other 

than parts of machines), taps for casks metal, metal pipe 
connectors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0879828 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200604169 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.12 FR 05 3 370 164 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPMSD 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sanofi Pasteur MSD SNC, 8, rue Jonas Salk, 69007, 
LYON, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations, vaccines. 

 
9 Software and data banks in connection with 
vaccines, vaccinations, pathologies avoidable by means 
of vaccination and with travel. 
 
38 Transmission of information via 
telecommunications in the pharmaceutical, medical and 
sanitary sectors. 
 
44 Medical assistance, information and consulting 
in the medical and sanitary sectors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.07 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879829 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200604170 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WUNDER-BAUM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Julius Sämann Ltd, Weidstrasse 14, 6300, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; detergents for dashboards, 
detergents for glass and window panes, detergents for 
mats and detergents for car upholstery. 
 
5 Material for stopping teeth and dental wax; 
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; air purifying products (air improving products).
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879830 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200604171 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fédération Européenne de Risk Management 
Association Internationale reconnue par AR 1465 du 12 
décembre 1974, Rue de la Presse 4, 1000, BRUSSEL, 
BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made of these 

materials not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printing type; printing blocks. 
 
35 Advertising and business; opinion polling; 
consulting in preventing economic risks. 
 
36 Insurance and financial services; consulting in 
preventing economic risks. 
 
41 Education; training; entertainment; arranging 
fairs and exhibitions for cultural and educational 
purposes; editing of written texts (other than for 
advertising purposes). 
 
42 Litigation services; legal research; surveying; 
computer programming. 
 
45 Services provided by a pressure group (other 
than for advertising purposes), for influencing decision-
making at governmental level, as well as at the higher 
levels of the business world; consulting in protection and 
guarding of persons and buildings; security consultancy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0879875 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200604174 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.07 EE M200501623 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENOSIL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 OÜ Krimelte, Suur-Paala 10, 13619, TALLINN, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879877 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200604175 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.15 EM 4593455 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOFINITY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 CooperVision International Holding Company LP, Fidelity 
House, Suite  No. 2, Wildey Busines Park, ST.MICHAEL, 
BB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Ocular lenses; contact lenses; spectacles; 

ophthalmic lenses; spectacle frames; lenses and lens 
blanks; contact lens containers and carrying cases; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879885 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200604176 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.03 DE 305 32 256.7/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

Diofort 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Diolen Industrial Fibers GmbH, Kasinostrasse 19-21, 
42103, WUPPERTAL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Plastics in extruded form for use in 

manufacture (semi-finished plastic products); packing 
material, material for insulating electricity and heat; hoses 
(not of metal). 
 
22 Ropes (as far as included in this class), raw 
fibrous textile materials. 
 
23 Yarns and threads for textile use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879896 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200604178 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.19 BX 1081908 
(540) Gjengivelse av merket: 

LaTurbie 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Spyker Cars NV, Edisonweg 2, 3899AZ, ZEEWOLDE, NL
(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; sunglasses, cases for 
sunglasses. 
 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; automobiles and parts thereof; motors for 
automobiles. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; scale models of cars; toy cars; games in 
the field of cars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0879900 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200604180 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

securitex 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mayer-Kuvert GmbH & Co, Wannenäckerstrasse 65, 
74078, HEILBRONN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, as far as included in this class, in particular 
envelopes made from foil fortified paper material; printed 
matter; book binding material; stationery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879917 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200604182 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shishi Xinjia Electronics Co Ltd, Baogai Technology 
Industrial Zone, 362700, SHISHI CITY, FUJIAN, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Clocks, watches, chronographs (watches), 

electric clocks and electric watches, watch bands, cases 
for clock- and watchmaking, watch cases, stopwatches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Int.reg.nr: 0879924 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200604183 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Raflink 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 UPM Raflatac OY, Tesomankatu 31, 33310, 
TAMMERFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks; self-
adhesive laminates in the form of reels, sheets and 
labels; security and anti-theft labels and laminates made 
of paper or cardboard. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879930 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200604184 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.06 AT AM 4559/2005 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, 
Schottenring 30, 1010, WIEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance; financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0879936 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200604185 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.19 FR 05/3.375.978 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIPOSTRETCH 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, toilet water; bath and shower gels 
and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
preparations; shampoos; gels, mousses, balms and 
products in the form of aerosols for hair care and hair 
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and hair setting products; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879953 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200604188 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.17 CH 543161 
(540) Gjengivelse av merket: 

Louis Widmer Skin Appeal 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952, 
SCHLIEREN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps for skincare; skin care cosmetics; 

shampoos. 
 
5 Pharmaceutical preparations for dermatological 
use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0879969 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200604192 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABDOLAN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Solvay Pharmaceuticals BV, C J van Houtenlaan 36, 
1381CP, WEESP, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/06, 2006.11.13 
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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.: 0862175 
(210) Søknadsnr.: 200510750 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.10.02 

(540) Gjengivelse av merket 

Vita Frucht 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sonnina Süßwaren GmbH, Hesslingsweg 30, 44309 
DORTMUND, DE 

 Innsiger: 
 AS Forma , Sofienberggt. 17, 0558 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 0864607 
(210) Søknadsnr.: 200511778 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.10.02 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 El Coto de Rioja, SA, Camino Viejo de Logroño, S/N, 
01320 OYON, ALAVA, ES 

 Innsiger: 
 Mast-Jägermeister AG , Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 

WOLFENBÜTTEL, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 234402 
(210) Søknadsnr.: 200513709 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.08.28 

(540) Gjengivelse av merket 

TECHNO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Thorn Lighting AS, Postboks 63, 1483 SKYTTA, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
 Innsiger: 
 technolight Leuchten GmbH , Schindellehm 15, 59755 

ARNSBERG, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 234486 
(210) Søknadsnr.: 200600570 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.08.28 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Norsk Bildelkatalog BA, Postboks 145 Vollebekk, 0582 
OSLO, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 New Balance Athletic Shoe, Inc. , 20 Guest Street, 

Boston, MA 02135, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 234489 
(210) Søknadsnr.: 200600631 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.08.28 

(540) Gjengivelse av merket 

BIRKEN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 RENA, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Birki Schuh GmbH , 2-4, Rheinstrasse, 53560 

VETTELSCHLOSS, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 234489 
(210) Søknadsnr.: 200600631 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.08.28 

(540) Gjengivelse av merket 

BIRKEN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 RENA, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Birkenstock Orthopädie GmbH & Co KG , Rheinstrasse 

2-4, 53560 VETTELSCHLOSS, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  

 
 



 innsigelser 2006.11.13 - 46/06

 

113  
 

Avgjørelser etter innsigelser
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
(111) Reg.nr.: 0780825 
(210) Søknadsnr.: 200206140 
(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 Star Stabilimento Alimentare SpA, Via Matteotti, 142, 
20041 AGRATE BRIANZA, IT 

 Innsiger: 
 Texas Farm Products Holding Co , 915 South Fredonia 

Street, TX75961 NACOGDOCHES, US 
 Innsigers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes. 
  

 
(111) Reg.nr.: 0792202 
(210) Søknadsnr.: 200212592 
(540) Gjengivelse av merket 

ZELOXZAR 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE 
 Innsiger: 
 Pfizer Inc , 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, 

US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes. 
  

 
(111) Reg.nr.: 0818169 
(210) Søknadsnr.: 200401740 
(540) Gjengivelse av merket 

M-JET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Fiat Auto SpA, Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 
TORINO, IT 

 Innsiger: 
 Bayerische Motoren Werke AG , Postfach 40 02 40, 

80809 MÜNCHEN, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223996 
(210) Søknadsnr.: 200306896 
(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 

 International Masters Publishers BV, Regulierenring 10, 
3981LB BUNNIK, NL 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 International Institut for Mangement Development IMD ,  

LAUSANNE, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 24, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
(111) Reg.nr.: 233291 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Reg. utløper: 2016.06.14 
(210) Søknadsnr.: 200510488 
(300) Prioritet: 2005.04.25 GB 2390362 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

 
(546) Beskrivelse av merket: 
 Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Diageo Ireland, St. James's Gate DUBLIN 8, IE 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(450) Kunngj. reg. dato: 2006.06.19 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 0781807 
(210) Søknadsnr.: 200206576 
(151) Reg.dato: 2002.03.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.03.08 

(220) Inndato: 2002.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

VMAX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Forlaget Benjamin ApS, Finsensvej 6D, 2000 

FREDERIKSBERG, DK 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 16 Magazines, catalogues, pictures, photographs, 

colour prints comprising or pertaining to vehicles. 
(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 
(111) Reg.nr.: 0809816 
(210) Søknadsnr.: 200309603 
(151) Reg.dato: 2003.05.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2013.05.28 

(220) Inndato: 2003.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAP NOR RUBY 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 V&S Vin & Sprit AB (publ), 11797 STOCKHOLM, SE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 33 Gin. 
(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 
(111) Reg.nr.: 0833294 
(210) Søknadsnr.: 200410518 
(151) Reg.dato: 2004.07.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2014.07.27 

(220) Inndato: 2004.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAVID & GOLIATH 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 David & Goliath Inc, 1230 South Myrtle Avenue, Suite 

401, FL33756 CLEARWATER, US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 35 Retail store services, online retail store 

services, and mail order catalogue services featuring 
clothing and general consumer goods, namely, non-
medicated lip balm, tins, magnets, mousepads, 
automobile accessories, clocks, pins, watches, address 
books, bumper stickers, calendars, diary books, 
envelopes, folders, greeting cards, letter paper, 
notebooks, postcards, posters, stationery, backpacks, 
tote bags, wallets, key chains, lunch boxes, lunch pails, 
baseball caps, boxer briefs, boxer shorts, briefs, 
pajamas, panties, sandals, shirts, shoes, slippers, 
sneakers, socks, thongs, t-shirts, undergarments, 
underpants, undershirts, underwear, bendable, inflatable, 
plastic, plush, rubber, and stuffed toys, cigarette ligters. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 

(111) Reg.nr.: 0853373 
(210) Søknadsnr.: 200507250 
(151) Reg.dato: 2005.06.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.06.09 

(220) Inndato: 2005.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 
 Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co KG, 

Hohenzollernring 127-129, 22763 HAMBURG, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Preparations for caring, cleaning, tinting, 

colouring, bleaching, fixing and permanent waving of the 
hair. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 
(111) Reg.nr.: 0862497 
(210) Søknadsnr.: 200510995 
(151) Reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.07.12 

(220) Inndato: 2005.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHOO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 J Choo Ltd, 37 Ixworth Place, SW33QH LONDON, GB 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, body lotions, foot lotions; dentifrices; cleaning 
and polishing preparations, including cleaning and 
polishing preparations for leather, footwear, handbags; 
nail care preparations, nail varnish, nail polish, nail 
varnish and polish removing preparations; talcum 
powder; sunscreen preparations; suntanning 
preparations; pumice stone; emery. 
 
9 Sunglasses, spectacles, sunglasses and 
spectacles cases and frames, encoded bank cards; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording discs, 
pre-recorded cds, cd roms, tapes and discs; protective 
footwear. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 



 begrensing av varer og tjenester for int.merker 2006.11.13 - 46/06

 

116 
 

(111) Reg.nr.: 0866812 
(210) Søknadsnr.: 200512821 
(151) Reg.dato: 2004.06.25 
(180) Registreringer 

utløper: 
2014.06.25 

(220) Inndato: 2005.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver: 
 Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH & Co KG, 

Bahnhofplatz 12, 74226 NORDHEIM, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 6 Building components and building units made 

of metal (included in this class), in particular punch and 
form parts made of tinplate, turned parts, milled parts; 
fittings for measurement and control engineering 
purposes namely mono flanges and flange blocks, 
attaching and built-in construction parts for the fittings in 
the form of assembly accessories, except optical and 
optotelectronic products as well as electrohydraulic 
controlling devices, essentially consisting of a torque-
motor with proportional electric drive; safety boxes for 
fittings. 
 
7 Fittings for heavy oil and gas drive heavy-duty 
engines, in particular injection valves, safety valves, fuel 
valves, angle valves; tools as machine parts, devices as 
parts of machine tools for holding and processing work 
pieces; shock absorbers, valve blocks, change-over 
cocks, ball valves, coil rings and bellow fittings for 
measurement and control engineering purposes. 
 
9 Fittings for measurement and control 
engineering purposes (included in this class), in particular 
manometer cocks, manometer valves, pressure relief 
safety devices, sensing lines, traps, measuring device 
holders, adjustment tanks. 
 
11 Air diffusers for measurement and control 
engineering purposes. 
 
20 Building components and building units made 
of plastics (included in this class). 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 
(111) Reg.nr.: 0869728 
(210) Søknadsnr.: 200514184 
(151) Reg.dato: 2005.10.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.10.27 

(220) Inndato: 2005.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZENTURIO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Hein Ulbricht's WWE GmbH, 40, Kaufing, 4690 

SCHWANENSTADT, AT 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Titanium bulletproof helmets. 
(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 

(111) Reg.nr.: 0874582 
(210) Søknadsnr.: 200601707 
(151) Reg.dato: 2005.11.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.11.23 

(220) Inndato: 2006.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOLTWAX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Bolt Wax OY, Rullakatu 2 B 15, 15900 LAHTI, FI 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
 
4 Dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for lighting. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 
(111) Reg.nr.: 0880295 
(210) Søknadsnr.: 200604270 
(151) Reg.dato: 2006.01.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.01.17 

(220) Inndato: 2006.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALON 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Ltd, Syngenta European Regional Centre, 

Priestley Road, Surrey Research Park, GU27Y11 
GUILDFORD, SURREY, GB 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 5 Rodenticides. 
(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 129872 
(210) Søknadsnr.: 19851668 
(151) Reg.dato: 1987.09.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2007.09.03 

(220) Inndato: 1985.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAD 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 E. C. Publications, INC, New York, NY, US 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Hele klassene. 

 
16 Hele klassene. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 
(111) Reg.nr.: 139765 
(210) Søknadsnr.: 19885396 
(151) Reg.dato: 1989.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2009.12.21 

(220) Inndato: 1988.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMA'S 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Euro-Asia Brand Holding Company SDN BHD, No 1A Jalan 

205, 46050 Petaling Jaya, MY 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 32 Hele klassene. 
(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 

(111) Reg.nr.: 190795, 192414, 196126, 199873 
(210) Søknadsnr.: 199710188, 199710189, 199809761, 

199904432 
(151) Reg.dato: 1998.06.12, 1998.08.27, 1999.02.18, 

1999.10.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2008.06.12, 2008.08.27, 2009.02.18, 
2009.10.14 

(220) Inndato: 1997.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

M & M'S THE OFFICIAL CANDY OF 
THE NEW MILLENIUM 

(541) Merket er et ordmerke 
(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 Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede 

frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, 
fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra 
kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk 
og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder 
melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra 
vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning 
for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider 
bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller 
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller 
meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller 
speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, 
tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, 
rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående 
hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller 
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av 
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk 
eller meieriprodukter.  

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 192414 
(210) Søknadsnr.: 199710189 
(151) Reg.dato: 1998.08.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2008.08.27 

(220) Inndato: 1997.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

M & M'S MILLENIUM 
(541) Merket er et  ordmerke 
(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 Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede 

frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, 
fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra 
kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk 
og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder 
melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra 
vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning 
for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider 
bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller 
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller 
meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller 
speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, 
tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, 
rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående 
hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller 
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av 
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk 
eller meieriprodukter.  

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 

(111) Reg.nr.: 196126 
(210) Søknadsnr.: 199809761 
(151) Reg.dato: 1999.02.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2009.02.18 

(220) Inndato: 1998.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

M&M'S THE UNOFFICIAL 
SPONSORS OF THE NEW 

MILLENNIUM 
(541) Merket er et ordmerke 
(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 Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede 

frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av 
oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; 
næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, 
drikker som overveiende inneholder melk; supper; 
kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, 
proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller 
fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående 
hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av 
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller 
meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller 
speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, 
tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, 
rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående 
hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller 
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av 
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk 
eller meieriprodukter. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 199873 
(210) Søknadsnr.: 199904432 
(151) Reg.dato: 1999.10.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2009.10.14 

(220) Inndato: 1999.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(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 Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede 

frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av 
oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; 
næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, 
drikker som overveiende inneholder melk; supper; 
kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, 
proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller 
fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående 
hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av 
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller 
meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller 
speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, 
tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, 
rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående 
hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller 
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, 
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av 
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk 
eller meieriprodukter. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 

(111) Reg.nr.: 223996 
(210) Søknadsnr.: 200306896 
(151) Reg.dato: 2004.08.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2014.08.09 

(220) Inndato: 2003.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(541) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 International Masters Publishers BV, Regulierenring 10, 

3981LB BUNNIK, NL 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 Klasse 9 Stativer for lydopptaksinstrumenter; 

lydopptaksbærere; audio CD-plater; video CD-plater; CD-
ROM; lagringsbokser for de forannevnte varer; musmatter; 
dataprogramvare; tegnefilmer; filmer og 
fjernsynsprogrammer; dataspill; elektroniske spill og 
videospill; nedlastbare elektroniske publikasjoner.  
Klasse 16 Trykksaker; publikasjoner; bøker, magasiner, 
tegneserier, tidsskrifter, flygeblader; publikasjoner i form av 
ukentlige utgivelser for en tidsbegrenset periode, samt 
føljetonger; kataloger og brosjyrer; instruksjonsmanualer; 
instruksjons-, utdannings- og undervisningsmateriell; 
samlepermer; bokkassetter, lagrings- og 
arkiveringsinnretninger for de forannevnte varer laget av 
papir, papp og plast; emballasje materiell av papir, papp og 
plast; papir artikler; utklippsbøker, årbøker, kalendere, album 
og dagbøker; fotografier; notisbøker; skrivesaker og 
papirvarer, postkort og gratulasjonskort; artikler til bruk for 
kunstnere og pensler; farge-, tegne- og malebøker; 
aktivitetsbøker; skrivemateriell; spillkort; boker og magasiner 
som omfatter audio CD-plater, video CD-plater og CD-ROM; 
ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner; kart og plakater; 
overføringsbilder for grafiske reproduksjoner; bokmerker; 
stensiler.  
Klasse 28 Leker, spill og leketøy.  
Klasse 38 Tilbydelse av tilgang og lenker til computer 
databaser, datanettverk og Internett; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester, 
inkludert tilbydelse av online tjenester fra en computer 
database.  
Klasse 41 Undervisnings-, informasjons- og 
underholdningsvirksomhet; interaktiv underholdning; 
undervisningstjenester relatert til forfremmelse av 
læreferdigheter hos voksne og barn; fan-klubbvirksomhet; 
forlagsvirksomhet; publikasjon av bøker, ukentlige utgivelser 
for en tidsbegrenset periode, føljetonger, utdannings- og 
undervisningsmateriale og tekster.  
Klasse 42 Datarådgivningstjenester; tilbydelse av online 
informasjon fra en computer database eller fra Internett; 
vedlikehold og opprettelse av websider for andre; 
informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester; lisensiering av immaterielle 
rettigheter.  

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
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(111) Reg.nr.: 225751 
(210) Søknadsnr.: 200310958 
(151) Reg.dato: 2005.02.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.02.09 

(220) Inndato: 2003.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Voodoo Dolls Brand Ltd, Grenville Court, Britwell Road, 

SL18DF BURNHAM, BUCKHAMSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Solbriller og solbrilleetuier; alle de foran nevnte 

varer primært tilsiktet for sport, herunder sport relatert til 
vann, surfing, skøyting, snø, ski og brettsport. 
 
14 Klokker (ur) og tidtakingsintrumenter, juvelervarer; 
alle de foran nevnte varer primært tilsiktet for sport relatert til 
vann, surfing, skøyting, snø, ski og brettsport. 
 
18 Bagasjeartikler, kasser, esker, bokser, kofferter, 
reisevesker, små kofferter og vesker av 
håndbagasjestørrelse, kofferter og reisevesker for korte 
overnattingsreiser, bager for reiseaksessorier, skobager for 
reiser og bager for klesplagg; bager, vadsekker, ryggsekker, 
håndvesker, skuldervesker, håndvesker uten reimer, 
handlevesker, sportsvesker, strandvesker; alle de foran 
nevnte varer primært tilsiktet for sport relatert til vann, 
surfing, skøyting, snø, ski og brettsport. 
 
24 Håndklær, primært tilsiktet for sport relatert til 
vann, surfing, skøyting, snø, ski og brettsport. 
 
25 Klær, fottøy; hodeplagg; alle de foran nevnte varer 
primært tilsiktet for sport relatert til vann, surfing, skøyting, 
snø, ski og brettsport. 
 
28 Sports- og gymnastikkartikler; tilbehør for sport og 
spill; bager tilpasset for sportsbruk, surfingbrett.  
 
35 Detaljhandel med surfing-, skøyting-, snø- og 
skivarer, samt også handelsvarer relatert til brettsport og 
vannsport. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 231266 
(210) Søknadsnr.: 200503693 
(151) Reg.dato: 2006.03.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.03.08 

(220) Inndato: 2005.04.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

R-CLASS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG, Eppelstrasse 225, 70567 

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 12 Motorkjøretøyer samt deler dertil, unntatt 

motorsykler og deler dertil. 
 
28 Modellkjøretøyer, unntatt motorsykkelminiatyrer. 

(450) Kunngjort dato: 46/06, 2006.11.13 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 110961 
(151) Reg.Dato.: 1982.04.15 
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Overdragelser og navne-/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.: 100237 
(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, 

Oksenøyveien 80, 1326 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 125017 
(730) Innehaver: Pactiv Corp, 1900 West Field Court, 

IL60045 LAKE FOREST, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 128155 
(730) Innehaver: Malava SA, 2, rue Antoine Jolivet, 1227 

CAROUGE, CH 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 138097, 138114 
(730) Innehaver: OC Oerlikon Balzers Coating AG, Iramali 

18, 9496 BALZERS, LI 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 

9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 149685 
(730) Innehaver: Gehl Company, 143 Water Street, 

WI53095 WEST BEND, US 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 155202, 155990 
(730) Innehaver: Rosenbauer International AG, Paschinger 

Strasse 90, 4060 LEONDING, AT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 158022, 158023 
(730) Innehaver: Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 

Økern, 0512 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 

6641 St. Olavs plass, 0129 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 169297 
(730) Innehaver: Atradius Credit Insurance NV, 

Keizersgracht 271-287, 1016ED 
AMSTERDAM, NL 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 173303, 173304 
(730) Innehaver: Palmroth International B.V., Eikenlaan 

34, 5143CW WAALWIJK, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 174416 
(730) Innehaver: Dale of Norway AS, 6030 LANGEVÅG, 

NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 

(111) Reg.nr.: 177915 
(730) Innehaver: Netmanage, Inc, 20883 Stevens Creek 

Boulevard, CA95014 CUPERTINO, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 177984 
(730) Innehaver: Lundhags Förvaltning AB, Box 29, 83005 

JÄRPEN, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 178099, 177435, 177113 
(730) Innehaver: Kraft Foods Schweiz AG, Bellerivestrasse 

203, 8008 ZÜRICH, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 178370 
(730) Innehaver: Acqua di Parma SrL, Via Ripamonti 99 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 

9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 178614 
(730) Innehaver: Filippa K AB, Söder Mälarstrand 65C, 9tr, 

11825 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 178632 
(730) Innehaver: Medavita S.p.A., Via F.lli Ruffini 10, 

20123 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 178840 
(730) Innehaver: Citgo Petroleum Corp, P.O.Box 4689, 

TX77210-4689 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 180910, 181002 
(730) Innehaver: Aopen Inc, No 83 Ko Wang Road, Gau 

Yuan Tsun, Lung Tan Hsing TAOYUAN, 
TW 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 185528 
(730) Innehaver: Wellman Inc, 1041 521 Corporate Center 

Drive, SC29715 FORT MILL, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 186917, 185822 
(730) Innehaver: West Services Inc, 11000 Regency 

Parkway, NC27511 CARY, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 196793 
(730) Innehaver: Metabolix Inc, 21 Erie Street, MA02139-

4260 CAMBRIDGE, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 196867, 197230 
(730) Innehaver: Atradius Credit Insurance NV, 

Keizersgracht 271-287, 1016ED 
AMSTERDAM, NL 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 212625, 214827, 217491 
(730) Innehaver: D.I.S.K AS, Postboks 84, 6058 

VALDERØY, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 231374 
(730) Innehaver: Symphonical AS, Hoffsveien 12A, 0275 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 50083 
(730) Innehaver: Festina Lotus SA, Via Layetana, 20-4°, 

08003 BARCELONA, ES 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 75938, 86177 
(730) Innehaver: Synthes GmbH, Eimattstrasse 3, 4436 

OBERDORF, CH 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 94824, 109764 
(730) Innehaver: Micro-Mega International Manufactures, 5 

rue du Tunnel, 25000 BESANCON, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 97710 
(730) Innehaver: Reebok Finland OY, 30101 FORSSA, FI 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 98256 
(730) Innehaver: Schulstad Brød A/S, Hammerholmen 21-

31, 2650 HVIDOVRE, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 98313 
(730) Innehaver: Asahi Kasei KK, 2-6, Dojimahama 1-

chome, Kita-ku, 530-0004 OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 98415, 98416 
(730) Innehaver: Fischer Gesellschaft mbH, Fischerstrasse 

8, 4910 WIEN, AT 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Endringer i navn og adresser i alle rettigheter 
 
Navne-/adresseendringen er foretatt i alle kundens rettigheter i vårt register. 
 
 
(730) Tidligere navn: Webscape AS, Waldemar 

Thranesgate 75, 0175 OSLO, NO 
(730) Nytt navn: Webscape AS, Gjerdrumsvei 16, 

0484 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 100237 
(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, 

Oksenøyveien 80, 1326 LYSAKER, 
NO 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 127244 
(730) Innehaver: C.R. Bard INC, Murray Hill, NJ, US 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 149685 
(730) Innehaver: Gehl Company, 143 Water Street, 

WI53095 WEST BEND, US 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173303, 173304 
(730) Innehaver: Palmroth International B.V., 

Eikenlaan 34, 5143CW WAALWIJK, 
NL 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 175186, 175187, 175188 
(730) Innehaver: C&A Nederland, C.V., Amsterdam, 

NL 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175783 
(730) Innehaver: C&A Nederland, C.V., Amsterdam, 

NL 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 177929, 174196, 175471 
(730) Innehaver: C&A Nederland, C.V., Amsterdam, 

NL 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 178463 
(730) Innehaver: AMS MEDINVENT SA, Lausanne, 

CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 178632 
(730) Innehaver: Medavita S.p.A., Via F.lli Ruffini 10, 

20123 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 

(111) Reg.nr.: 179382 
(730) Innehaver: San Miguel, Fábricas de Cerveza y 

Malta, SA, Calle Urgel, 240, 08036 
Barcelona, ES 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 179490 
(730) Innehaver: Fila Luxembourg Sarl, 13, boulevard 

du Prince Henri, 1724 
LUXEMBOURG, LU 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 34692 
(730) Innehaver: Hospira Inc, 275 N.Field Drive, Dept. 

NLEG, Bldg.H-1, IL60045-2579 
LAKE FOREST, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 34872 
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, 14th Street & 

Sheridan Road, IL60064 NORTH 
CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 37649, 37944, 108655, 143432, 

149280, 149657, 154757, 158688, 
172936, 188364, 188365, 189134, 
189559, 196363, 197489, 198311, 
209923, 213846, 215014, 217851 

(730) Innehaver: V&S Vin & Sprit AB (publ), 
Årstaängsvägen 19a, 11797 
STOCKHOLM, SE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 50083 
(730) Innehaver: Festina Lotus SA, Via Layetana, 20-

4°, 08003 BARCELONA, ES 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 70481 
(730) Innehaver: Rentokil Initial 1927 Plc, Belgrave 

House, 76 Buckingham Palace 
Road, SW1W9RF LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 70625 
(730) Innehaver: C.R. Bard INC, Murray Hill, NJ, US 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 94824, 109764 
(730) Innehaver: Micro-Mega International 

Manufactures, 5 rue du Tunnel, 
25000 BESANCON, FR 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 98256 
(730) Innehaver: Schulstad Brød A/S, 

Hammerholmen 21-31, 2650 
HVIDOVRE, DK 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:    (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
122335 2015.09.19 

126846 2016.10.30 

127185 2016.12.04 

127244 2016.12.04 

127522 2017.01.08 

127580 2017.01.15 

127590 2017.01.15 

127793 2017.02.05 

127911 2017.02.12 

127958 2017.02.19 

128080 2017.03.12 

128963 2017.06.04 

129199 2017.06.25 

129976 2017.09.10 

130591 2017.10.07 

176227 2016.08.15 

176314 2016.08.22 

177021 2016.10.03 

177438 2016.10.17 

177837 2016.11.07 

177839 2016.11.07 

177984 2016.11.14 

178040 2016.11.14 

178041 2016.11.14 

178089 2016.11.21 

178166 2016.11.21 

178310 2016.11.28 

178319 2016.11.28 

178391 2016.11.28 

178404 2016.12.05 

178478 2016.12.05 

178570 2016.12.12 

178836 2016.12.26 

178855 2016.12.26 

179129 2017.01.16 

179172 2017.01.16 

179196 2017.01.16 

179241 2017.01.16 

179380 2017.01.30 

179424 2017.01.30 

179495 2017.01.30 

179511 2017.01.30 

179512 2017.01.30 

179610 2017.02.06 

179659 2017.02.06 

179677 2017.02.06 

179722 2017.02.06 

179866 2017.02.13 

179940 2017.02.13 

180091 2017.02.20 

180150 2017.02.27 

180784 2017.03.20 

181024 2017.04.03 

181025 2017.04.03 

181028 2017.04.03 

181208 2017.04.10 

181209 2017.04.10 

181448 2017.04.24 

181696 2017.05.01 

181874 2017.05.09 

182168 2017.05.22 

182718 2017.06.12 

182719 2017.06.12 

182798 2017.06.19 

182852 2017.06.19 

183072 2017.06.26 

183517 2017.07.10 

183678 2017.07.17 

183735 2017.07.24 

183806 2017.07.24 

184122 2017.08.07 

184185 2017.08.14 

185528 2017.10.02 

185867 2017.10.16 

186004 2017.10.23 

1906348 2016.10.25 

24354 2016.06.08 

34692 2016.12.20 

34872 2016.12.20 

34879 2016.11.13 

50512 2017.10.01 

70368 2016.11.03 

70448 2016.11.25 

70501 2016.11.25 

70531 2016.11.25 

70560 2016.11.25 
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(111) Reg.nr:    (180) Registreringen utløper: 

  

70896 2017.01.06 

71253 2017.02.09 

71620 2017.03.31 

71680 2017.03.31 

71716 2017.04.13 

71823 2016.11.25 

71927 2017.05.19 

72440 2017.08.18 

72805 2017.10.19 

72811 2017.10.19 

97499 2016.11.04 

97685 2016.11.25 

97710 2016.12.02 

97859 2016.12.22 

97910 2016.12.30 

97992 2017.01.13 

98072 2017.01.20 

98835 2017.05.05 
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Rettelser 
 
I Varemerketidende nr. 42/06 ble reg.nr. 235391 
(200603977) kunngjort med feil merke. Se ny 
kynngjøring s. 3. 
 
I Varemerketidende nr. 20/06 ble int.reg.nr. 
0729540 (200004463) kunngjort med feil i 
varefortegnelsen. Se ny kynngjøring s. 63. 
 
I Varemerketidende nr. 44/06 ble det i 
kunngjøringen av begrenset varefortegnelse i 
reg.nr. 231266 (200503693) oppgitt feil 
varefortegnelse. Se ny kunngjøring s. 120. 
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