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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. 
varemerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 23. 
 
(111) Reg.nr.: 219435 
(151) Reg.dato.: 2003.06.19 
(210) Søknadsnr.: 200211099 
(220) Inndato: 2002.11.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KK Toshiba also trading as Toshiba Corp, 1-1, 
Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Digitale kameraer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238627 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200602657 
(220) Inndato: 2006.03.14 
(300) Søknadsprioritet 2006.02.10 US 78/812,147 

2006.02.10 US 78/812,312 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The Saul Zaentz Co dba Tolkien Enterprises, 2600 
Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 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; forhåndsinnspilte 
lydkassetter, CDer, digitale lydkassetter, DVDer, 
laserdisker, magnetiske databærere, videokassetter, 
videobånd, videodisker og videoopptak inneholdende 
teaterstykker, musikalske sceneproduksjoner, 
musikalske teaterforestillinger, teaterforestillinger, 
dramatiske opplesninger, musikk, musikalske 

 

 fremføringer, musikalske opplesninger, skuespill og 
deler derav, og teatralske opplesninger; lydopptak 
inneholdende dramatiske opplesninger, musikk, 
musikaler, musikalske teateroppsetninger, 
teaterforestillinger og teatralske opplesninger; 
forhåndsinnspilte lydkassetter, CD'er, digitale 
lydkassetter, DVDer. laserdisker, magnetiske 
databærere, videokassetter, videobånd, videodisker og 
videoopptak inneholdende musikk fra 
sceneproduksjoner; etuier for kompaktdisker og 
disketter; computer-periferiutstyr, nemlig mus; 
dekorative magneter; elektroniske publikasjoner, nemlig 
magasiner inneholdende teateropplesninger fra 
musikalske sceneproduksjoner innspilt på datamedia; 
musematter; operakikkerter; teaterkikkerter; 
forhåndsbetalte telefonkort (magnetisk kodede). 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; 
utdannelsesvirksomhet, nemlig ledelse av dramato-
musikalske studier innen området for fantasi; 
underholdningsvirksomhet, nemlig musikalske 
sceneforestillinger og sceneshow; organisering av 
utstillinger for fremvisning av teaterrelaterte 
minneverdigheter; arrangering av billettreservering for 
show; iscenesetting eller presentasjon av skuespill eller 
teaterstykker; presentasjon av liveshow-forestillinger; 
presentasjon av musikalske forestillinger; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
informasjon innen området for musikalske 
sceneforestillinger og sceneshow, og fortolkninger og 
artikler om musikalske sceneforestillinger og 
sceneshow, alt online via et globalt datanettverk; 
underholdningstjenester, nemlig produksjon av 
skuespill eller teaterstykker; underholdningstjenester, 
nemlig musikalske fremføringer, musikalske videoer, 
musikk, musikalske scenefremføringer og sceneshow, 
fotografier, og annet multimedia-materiale tilveiebrakt 
via et nettsted; fanklubbtjenester; planlegging av 
arrangement av fremvisning av musikalske 
scenefremføringer, sceneshow og skuespill og 
teaterstykker. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238628 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200612752 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NSE Products Inc, 75 West Center, UT84601 PROVO, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kosttilskudd til hjelp ved vektkontroll. 
(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238629 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200612753 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nilson Group AB, Box 508, 43219 VARBERG, SE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 
NO 

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn og 
huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238630 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200504675 
(220) Inndato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 30 Golden 
Square, W1F9LD LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238631 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200500023 
(220) Inndato: 2005.01.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TBS VERY FUNNY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Superstation Inc, One CNN Center, GA30303 
ATLANTA, US 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Kommunikasjonstjenester; televisjon, kabel-

televisjon, digital televisjon, satellitt televisjon, og 
radiokringkastingstjenester; tilveiebringe 
telekommunikasjonstilgang til en integrert plattform i 
form av et sikkert bredbåndcomputernettverk for 
produksjon, distribusjon, overføring, og manipulasjon 
av film, televisjon, og andre media innhold.  
 
41 Utdannings- og underholdningstjenester, 
herunder produksjon og/eller distribusjon og/eller 
presentasjon av programmer for televisjon, kabel-
televisjon, digital televisjon, satellitt televisjon og radio; 
tjenester i form av løpende komedier, drama, action, 
actionfilmer, eventyr og/eller animasjonsprogramserier 
og filmproduksjon, tilveiebragt gjennom kabeltelevisjon, 
kringkastingstelevisjon, kringkastingsradio og det 
globale computer informasjonsnettverk; fornøyelses- og 
temaparktjenester. 
 
42 Datamaskintjenester, datamaskin on-line 
tjenester, herunder tilveiebringe et on-line magasin; 
tilveiebringe en on-line computer database og interaktiv 
database; tilveiebringe en web-side inneholdende 
informasjon om underholdning og fornøyelser og 
tilveiebringe on-line linker til andre web-sider; 
tilveiebringe midlertidig bruk av on-line software. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238632 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200512043 
(220) Inndato: 2005.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, 1539 MOSS, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Skotøy. 
(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238633 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200514097 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NO FEAR 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 No Fear International Ltd, Grenville Court, Britwell 
Road, SL18DF BURNHAM, BUCKINGHAMSHIRE, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

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

fingerservietter impregnert med rensepreparater; 
servietter inneholdende ikke-medisinske 
toalettpreparater; hårpleieprodukter; hudpleieprodukter; 
badelotions, deodoranter, rensemidler, 
fuktighetsbevarende midler, parfymevarer, rengjørings- 
og vaskemidler, gels til bruk i håret, ikke-medisinske 
toalettpreparater; tannpussemidler, sjampoer, 
neglepleiepreparater, antiperspiranter (svettehindrende 
preparater), hårfjerningsmidler, barbersåper, 
kosmetiske preparater for bruning av huden; eau de 
cologne, desinfiserende såper, deodorantsåper, 
flekkfjerningsmidler, toalettvann: barberpreparater, 
preparater for hårkrølling, preparater for stiving av 
håret, vaskepreparater; dusjpreparater; før- og 
etterbarberingslotions; kremer, vaske- og 
baderomspreparater, kroppspudder, toalettartikler; 
kroppspleieprodukter, skjønnhetspleieprodukter; 
fargemidler, fargenyansemidler og -lotions, alle for hår 
og skjegg, hårblekepreparater; preparater for 
kroppspleie, sandpapirfiler, sandpapir og 
sandpapirkluter, alle for behandling av negler; 
fargestoffer, antiperspirantsåper; badesalt ikke for 
medisinske formål; støvelkrem; støvelpussemidler; 
rensemelk for toalettformål; kosmetikksett; kosmetikk; 
eteriske oljer; sminke for øynene, kosmetikk for 
øyebryn; øyebrynsblyanter; hårfargemidler; blekemidler 
for håret, hårlotions; lotions for kosmetiske formål; 
sminke; sminkepudder; sminkepreparater; preparater 
for fjerning av sminke: skjønnhetsmasker; medisinerte 
såper; neglepoleringsmidler; neglelakk; oljer for 
kosmetiske formål; oljer for parfymer og duftpreparater; 
parfymer; barberingspreparater, barbersåper, skokrem; 
skopussemidler; skovoks; skopleieprodukter, 
solbruningspreparater; talkumpudder; servietter 
impregnert med kosmetiske lotions, toalettpreparater; 
preparater for fjerning av neglelakk. 
 
5 Sett inneholdende medisinske preparater; 
husapotek og -sett; farmasøytiske preparater og stoffer; 
legemidler og legemiddelstoffer; apotekervarer for 
medisinske formål, naturlegemidler og homøopatiske 
preparater og stoffer; antiseptiske preparater; 
smertestillende midler; vitamin- og mineralpreparater 
og -stoffer samt proteinpreparater og -stoffer for 
medisinsk bruk; mineraldrikker for medisinsk bruk, 
vitamindrikker; drikker hovedsakelig av mineraler og 
vitaminer for medisinsk bruk; vitamintilskudd og 
kosttilskudd; preparater for dietetisk bruk, dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk; næringsstoffer og 
næringsmidler for medisinsk bruk; mattilskudd for 
medisinske formål; plantesammensetninger og 
planteekstrakter til bruk som kosttilskudd for 
medisinske formål; bandasjer og forbindingsstoffer; 
desinfiseringsmidler for hygieniske formål. 
 
6 Uedle metaller og dere legeringer; 
byggematerialer av metall: transportable bygninger av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og tråd av uedelt metall; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin av 
metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre 

klasser); malmer. 
 
8 Knivsmedvarer av rustfritt stål; spisebestikk 
(kniver, gafler og skjeer); etuier spesielt tilpasset 
knivsmedvarer og spisebestikk (kniver, gafler og 
skjeer); knivsmedprodukter; boksåpnere; kutte- og 
skjæreverktøy; pregemaskiner (håndopererte); 
håndoperert håndverktøy; harpuner; jaktkniver; 
ishakker; brekkjern; macheter; manikyrbestikk; 
kjøttøkser og kjøtthakker; nummerstansemaskiner 
(håndopererte); pennekniver; kilhakker; knipetenger; 
hulltenger (redskaper); sakser; sliperedskaper; 
instrumenter for hulling av billetter; barberredskaper, 
barberblader, etuier for barberkniver, -redskaper 
og/eller -blader, instrumenter for barbering; deler og 
utstyr for alle forannevnte varer. 
 
9 Telekommunikasjonsapparater, -instrumenter 
og -anlegg; telefonapparater; telefoner, mobiltelefoner, 
trådløse telefoner; telefonsvarapparater og -
instrumenter; paginerapparater; apparater for opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; 
fotografiske apparater og instrumenter; kameraer; 
kamerafilm; videokameraer; kameralinser; foto-, film- 
og videokameraer; televisjonsapparater og -
instrumenter; fjernsynsapparater; fjernsynsapparater for 
mottak av satellittkringkasting; satellitter og dekodere; 
videoapparater og -instrumenter; 
videoopptaksmaskiner; videoplatespillere; kombinerte 
fjernsynsapparater og VCR; televisjonsantenner; 
antenner; transformatorer; sjokkspenningsbeskyttere; 
fjernkontrollapparater; lydapparater; lydsystemer; 
kanalvelgere; automatisk avspillingsmaskiner; 
radiomottakere; radiokassetter; CD- radiokassetter; 
CD-spillere; personlige CD-spillere; båndopptakere; 
kassettplattformer; dreieskiver og -stativer; 
grammofonspillere; grafisk utjevningsinnretning; 
hodetelefoner; lyd- og talemikrofoner; høyttalere; 
mikrofoner for øretelefoner; talekabler og -rør; 
forsterkere; bærbare lydapparater og -instrumenter; 
radioer; klokkeradioer; karaokemaskiner; 
musikkautomater; computere; bærbare datamaskiner 
og reisedatamaskiner, spillcomputere; 
computerperiferiutstyr; apparater til bruk sammen med 
computere; computerterminaler; visuelle skjermenheter; 
computer hardware, computer software; 
computerprogrammer; diskdrev; CD ROMs; 
computerspill, kun til bruk sammen med TV mottakere; 
bånd, plater og disketter, alle med innregistrerte 
computerprogrammer; videospill; plater, disketter og 
bånd, alle for videospill; spill til bruk sammen med 
fjernsynsapparater; lyd- og videobånd og -plater og -
disketter, alle i forhåndsinnspilt form; blanke bånd for 
lyd- og videoinnspilling; kompaktdisker; lydopptak; 
grammofonplater, lydkassetter og -plater; bånd for 
båndopptakere; digitale lydbånd; rensebånd for 
lydhoder; elektroniske spill kun for bruk sammen med 
TV apparater; kabinetter og stativer alle tilpasset for 
lyd-, video- og televisjonsapparater og -instrumenter; 
elektriske apparater og instrumenter, alle for 
kontorbruk; tekstbehandlingsapparater og -
instrumenter; fotokopieringsapparater og -instrumenter; 
telefaksapparater og -instrumenter; regnemaskiner; 
kontormaskiner, ikke inkludert i andre klasser; 
måleapparater og vekter; tidsmåleinstrumenter og -
apparater; ytre styreenheter og tastaturer, alle for 
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, lys og 
sikkerhet; skrin for objektglass til mikroskoper; 
magneter; kodede kort og magnetbåndskrivere; 
hologrammer; forstørrelsesglass, pedometer 
(skrittmåler); periskoper; batterier; batteriladere; 
batterikasser; støpsler; elektriske strykejern; 
elektrolyseapparater for personlig bruk; elektriske 
apparater for hårkrølling; apparater for bølging av håret; 
apparater for hårfrisering, elektriske dampkrøllesett; 
elektrisk oppvarmede hårruller; kikkerter; innretninger 
for å beskytte øynene, briller, solbriller, sportsbriller og 
andre -innretninger for beskyttelse av øynene; 
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svømmebriller; innfatninger og glass/linser for briller og 
solbriller; etuier for briller og solbriller; lenker og snorer 
for briller og solbriller; beskyttelsesklær, -hodeplagg og 
-fottøy til bruk i sportssammenheng for beskyttelse mot 
ulykker og skader; beskyttelsesmasker; bukbeskyttere; 
munnbeskyttere (gommevern), livbelter, redningsbøyer; 
redningsvester, flytevester og bøyer; flottører for bading 
og svømming; klær for beskyttelse mot ulykker, stråling 
og brann; apparater for dykkere; øreplugger; filtre for 
respiratormasker; verneklær, -hansker, -hodeplagg, - 
fottøy for beskyttelse mot ulykker og skader; 
øyebeskyttere; styrthjelmer for syklister; 
beskyttelseshjelmer for sport; hatter (for beskyttelse) for 
ryttere; elektroniske skjermapparater til bruk i 
forbindelse med treningsutstyr; batterier for golfvogner; 
våtdrakter for dykking; dykkerutstyr og -apparater; 
pusteapparater for dykking; software relatert til sport; 
elektroniske spill kun til bruk sammen med TV 
apparater; apparater og utstyr alle for bruk i 
sikkerhetskontroll; lydalarmer; lydvarselinnretninger; 
deler og utstyr for alle foran nevnte varer. 
 
10 Førstehjelpsapparater, medisinske, solgt som 
sett; terapeutiske kulde- og varmepakninger for 
førstehjelpsformål; termoomslag for førstehjelpsformål; 
kulde- og varmepakninger for medisinske formål; 
medisinske apparater og instrumenter; støtter, alle for 
medisinsk, ortopedisk eller kirurgisk bruk i 
sportssammenheng; hestebandasjer for 
beskyttelsesformål; deler og utstyr til alle foran nevnte 
varer. 
 
11 Apparater for koking; gass- og elektriske 
kokeapparater; stekegriller; ovner; apparater for 
belysning; elektriske lyspærer, lamper, fakler og 
lommelykter; deler og utstyr for alle foran nevnte varer. 
 
12 Motorkjøretøyer; sykler, motorsykler; 
scootere; maskiner og apparater for å fylle dekk med 
luft, som kjøretøyutstyr; lappeutstyr for dekk; kjeder for 
dekkvern; reparasjonstilbehør for dekk; 
reparasjonslapper for dekk; dekkslitebaner; 
dekkbeslag; dekkventiler; dekk for sykler og 
motorsykler; luftpumper som kjøretøystilbehør; 
luftpumper for sykler; kurver spesielt tilpasset for sykler; 
sykkelbjeller; motorsykler (firehjuls); sykkelgir, kjeder, 
rammer, sykkelstyrer, pumper, felger, seter, hjuleker, 
støtter; bærbare trehjulssykler; pedalarmer for sykler og 
motorsykler, sykkel- og motorsykkelbjeller, hjulnav; 
skvettlapper; gir for sykler og motorsykler, pedaler for 
sykler og motorsykler; seteovertrekk for sykler; hjul for 
sykler; luftslanger for dekk for sykler og motorsykler; 
lapper for reparasjon av luftslanger i dekk; 
lappemateriale for luftlanger i dekk; lappemateriale for 
dekk; pneumatiske luftslanger for kjøretøysdekk; 
reparasjonsmateriale av gummi for reparasjon av 
luftslanger eller dekk; ekspansjonsventiler for dekk; 
kulelager for bilbruk; sykler og sykkelstøtter; sykler; 
utstyr for sykler og motorsykler (unntatt dekk, slanger 
og slangereparasjonssett), seter for motorsykler og 
sukler; motoriserte surfebrett; deler og utstyr for alle 
foran nevnte varer 
 
14 Armbåndsur og klokker; sportsklokker, ur og 
kronometriske instrumenter; klokkeremmer; mugger, 
krus, seidler; pokaler; trofeer, beltespenner, alle av 
edelt metall eller overtrukne hermed; juveler og imiterte 
juvelvarer; tidtakingsinstrumenter; alarmklokker; 
askebeger av edelmetall; emblemer av edelmetall, 
bokser; bokser av edelmetall; bokser av edelmetall for 
nåler; armbånd; medaljer, emblemer av edelmetall, 
lysmansjetter av edelmetall; kandelabere av edelmetall; 
klokkeetuier; skrin for ur; kjeder av edelmetall: 
klokkeskrin; urvisere; kaffekanner, ikke elektriske, 
beholdere for husholdning, husholdningsbeholdere, alle 
av edelmetall; husholdningsredskaper av edelmetall; 
juvelervarer; nøkkelringer; kjøkkenbeholdere av 
edelmetall; kjøkkenredskaper av edelmetall; ringer som 

juveler eller juvelervarer; tallerkener av edelmetall; 
mansjettknapper; slipsklemmer, slipsnåler; klokkebånd; 
armbåndsur; ornamenter av edelmetall; smykker; deler 
og utstyr til alle foran nevnte varer. 
 
16 Papirvarer; penner, blyanter, pennaler, 
dagbøker, lommekalendere, kalendere, postkort, 
plakater; førstehjelpsmanualer; bøker og magasiner 
relatert til sport inkludert instruksjons- og 
treningsmanualer; bøker, trykksaker, bilder, plakater, 
trykk, grafiske reproduksjoner, skriveredskaper, trykte 
kort, postkort; lim og klebemidler; binders, 
innbindingsmateriell, hilsningskort, kulepenner; 
filtpenner; pennesplittpenner, mekaniske blyanter, 
fotografier, fotografialbumer, papir til toalettbruk, 
toalettpapir; papirruller for bruk på kjøkken; servietter, 
papirhåndklær og tørkekluter; papirservietter og -
bordduker; papirunderlag; papirservise, adressebøker, 
ringpermkladdebøker, blanke bøker, løsark-bøker, 
kladdebøker, spiralkladdebøker, lagerprotokoller, 
skrivekladdebøker, bokstøtter, malepensler, kalendere 
og almanakker, dagbøker og lommekalendere, 
fotografiholdere, instruksjons- og opplæringsmateriell 
(andre enn apparater); skiltpenner og merkepenner, 
penneholdere, blyantholdere, fotoholdere; klistremerker 
og etiketter; limbånd, tape, tidsskrifter, magasiner, 
aviser; overføringsbilder og dekalkomanibilder, 
pennebegre, blyantbegre, manualer, 
innpakningsmateriale, emballasjemateriale; 
papirhåndklær; bordlinjal av papir, dekketøy for bord av 
papir, ansiktshåndklær av papir; hygienisk papir, 
lommetørklær, skrivepapir; kataloger, brosjyrer og 
flygeblader; brikker og ølbrikker; innpaknings- og 
emballasjemateriell; skrivemaskinapparater og -
instrumenter; sjekkhefteomslag. 
 
18 Lær og imitasjoner av lær og varer laget av 
disse materialer og ikke inkludert i andre klasser; skinn 
og huder; reisebagger, bagger for å bringe om bord; 
overnattingsbagger, kasser, kofferter, reisevesker, 
reisekister, reisebagger tilpasset for å bringe om bord, 
overnattingsreisebagger, overnattingsbagger for å 
bringe om bord, overnattingsbagger, vesker for 
reisetilbehør, skovesker for reiser og garderobevesker 
for klær for reiseformål; dokumentmapper, 
dokumentkofferter og -esker og -mapper; skolevesker 
og skoleransler; vesker, vadsekker, tasker, alle typer 
ryggsekker og meiser; håndvesker, skuldervesker, 
håndtaksvesker, handlevesker, sportsvesker, 
idrettsvesker, strandvesker, handlevesker, 
sykkelvesker, bærekurver, platevesker, beltevesker, 
toalettvesker; hoftetasker; belter; små vesker, 
lommebøker, håndvesker, portemoneer og 
nøkkelpunger; bæremeiser og vesker for bæring av 
spedbarn samt bæremeiser og vesker for bæring av 
barn; campingvesker; rammer for håndvesker, 
paraplyer eller parasoller; festeinnretninger og remmer 
og stropper av lær; nøkkel knipper og -lommer laget av 
lær og som inkluderer nøkkelringer; kortholdere, 
paraplyer, golfparaplyer, golfparaplyseter, parasoller, 
stokker og spaserstokker; sveper, seletøy og 
salmakervarer; reisebagger, bagger for å bringe om 
bord, overnattingsbagger og reiseartikler, bager, 
sportsbager; lærvarer inkludert sveper, seletøy og 
salmakervarer; ridesadler; bager, vesker og bærekurver 
for sykler; stropper og remmer for skøyter; 
mobiltelefonvesker og -esker; deler og tilbehør for alle 
foran nevnte varer. 
 
21 Tallerkener; kopper; boller og servise; kurver 
for bruk i hjemmet; brett og skåler for bruk i hjemmet; 
kunstgjenstander av porselen, terrakotta og av glass; 
lysestaker; vanningskanner, vannkanner; isbøtter, 
skulpturer og små statuer; skulpturreproduksjoner; 
glasstøy; porselen; steintøy; små statuetter; 
miniatyrfigurer; ornamenter, ikke av edelmetall; vaser 
og urner; blomsterpotter; kjøkken og 
husholdningsredskaper og -beholdere; servise, glass, 
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porselen og bestikk; kokeredskaper; mugger og 
drikkekar; kammer, svamper; børster; ikke elektriske 
instrumenter og materiell, alle for rengjøring; kjeler, 
nipsgjenstander i form av bokser; glasstøy, steintøy, 
porselen, beinporselen, kinesisk krystall, eller 
terrakotta, ikke inkludert i andre klasser, i form av 
presangartikler, nemlig små statuer og ornamenter, alle 
laget av glasstøy, porselen og keramikk og i form av 
kunstartikler, alle laget av ben, porselen, kinesisk 
krystall, stentøy, glass, porselen eller terrakotta, 
dekorartikler laget av glass, dekorert porselen, 
porselen, stentøy eller porselen; dekorative gjenstander 
laget av glass, dekorert porselen, kinesisk porselen, 
steintøy eller porselen; kjølebager og kjøleinnretninger 
for husholdningsbruk; kjølebager for fiskeagn; 
varmeisolerte beholdere for mat. 
 
24 Tekstilartikler, tekstiler, veggtapeter av tekstil; 
lintøy og møbelstoffer; sengetøy, sengedekker, 
sengklær, sengetepper, vatterte sengedekker, 
dynedekker, laken, putevar for hodeputer, putedekker, 
vatterte tepper, dyner, ederdunstepper, lakenposer, 
reisetepper; lintøy for badet, håndklær, flannell, 
ansiktshåndklær, dusjforheng, dekketøy, bordtepper og 
-dekker, bordduker, bordmatter, bordservietter, 
servietter, brikker; kjøkkenhåndklær, glasshåndklær; 
gardiner, knyte- og festeinnretninger for gardiner, 
tekstilgardinkapper; puteovertrekk, møbelovertrekk og -
dekker; lommetørklær; møbelstoffer; håndklær av 
tekstil; deler og utstyr for alle foran nevnte varer. 
 
25 Klær; sportsklær; fottøy; sportssko, 
treningsklær og sko, støvler, fjellstøvler og 
vandringstøvler, joggesko, spaserstøvler, fotballstøvler, 
sko, sykkelsko; hodeplagg; vanntette og vindtette klær; 
termoklær; lettvektsklær i form av jakker, vester, 
skjorter og fleece tilpasset for transport av fiskeartikler; 
frakker, kåper; sportsklær, jakker og trøyer, anorakker, 
pullovere, gensere, bukser, skjorter, t-skjorter, luer og 
hetter, kitler, bluser og overaller, arbeidsklær; hansker, 
vanter; hatter og luer, finlandshetter, sokker, undertøy 
og gamasjer; klær, fottøy og hodeplagg som 
moteplagg, fritidsantrekk, samt for industrielle og 
sportsformål inkludert tennis, squash, bordtennis, 
softball, golf, badminton, volleyball, kurvball og 
baseball; fritidsklær, våtantrekk; verneklær, hansker, 
hodeplagg og fottøy (andre enn for beskyttelse mot 
ulykker og skader); sportshodeplagg (andre enn 
hjelmer); sportsklær; sportsuniformer; sportsartikler 
(klær) for hestesportsbruk; fiskejakker, støvler og 
vester; deler og utstyr for alle foran nevnte varer. 
 
26 Emblemer ikke av edelmetall for antrekk; 
glidelåser for bager, elastiske bånd for å holde oppe 
ermer; hårbånd; beltespenner; hårbånd, bokser, ikke av 
edelmetall, for nåler; festeinnretninger for bukseseler 
og seler; snorer og lisser; brosjer, brystnåler og 
spenner (klestilbehør) spenner (klestilbehør) knapper; 
kantebånd for klær; festeinnretninger for klær; 
skulderputer for klær; kragetilbehør; numre for merking 
av sportstøy til bruk i forbindelse med konkurranser; 
strikker og bånd for klær; tevarmere; krøllspenner, 
hårruller og papiljoter, bukseklyper for syklister; 
klebemerker for dekor på tekstilartikler; elastiske bånd; 
broderi; rynkestrimler for klær; frynser; ornamenter for 
hår; hekte- og festebånd; skohekter; kniplinger og 
possementsartikler; bokstaver og numre for merking av 
lintøy; monogrammerker for merking av lintøy; 
ornamentemblemer og -merker, ikke av edelmetall; 
knappenålsputer; knappenåler; premiebånd; elastiske 
bånd; rosetter (possement); skolisser; sko-ornamenter 
(ikke av edelmetall); trykknapper, dusker (possement); 
metalltråder for brodering; bladgull og glitter (pynt for 
klær); glidelåser. 
 
28 Gymnastikk- og sportsartikler og -apparater; 
sportsartikler til bruk i boksing, gymnastikk, innendørs 
og utendørsidrett, og for bruk i forbindelse med 

badmintonspill, squash, gress- og ishockey, fotball, 
lacrosse, fives, bordtennis, nettball, kulespill, bowling, 
tennis på gressbane, cricket; krokket, urskivegolf, 
ringspill, skive- og puttegolf, og vannpoloballspill; baller 
til bruk i sport; leker, spill, leketøy, spillkort, myke leker, 
småsaker og krimskrams; ballonger; 
juletredekorasjoner; sportsbager; elektroniske spill; 
computerspill; dekorasjoner for juletre; miniatyrfigurer 
(leketøy), kunstige juletre og juletreholdere; 
kaleidoskoper, tennistermobager, sportsartikler 
inkludert artikler og tilbehør for tennisspill, squash, 
bordtennis, softball, golf , badminton, volleyball, 
kurvball, baseball, ishockey og hockey; mosjonsutstyr; 
tennisnett og -påler; sportsvesker som inngår i denne 
klasse; oppblåsbare gjenstander i form av soccer 
baller, fotballer, kurvballer, volleyballer, oppblåsbare 
baller for sport; baller inkludert tennisballer, tennis 
racketer, squash racketer og relaterte varer og tilbehør i 
denne klasse; sportsutstyr og -tilbehør; idrettsutstyr og 
mosjonsutstyr; håndholdte mosjons- og 
treningsapparater; ball for spill, konkurranser og lek; 
fiskekroker; fiskeapparatur og -artikler; surfebrett; 
seilbrett; snookerbord, snookerballer og -køller; ski; 
snøbrett; golfmatter; dartmatter; lekeplassutstyr, 
seilbrett; knebeskyttere til bruk ved deltagelse i sport; 
stasjonære mosjonssykler; lekesykler; sportsartikler 
tilpasset for å ha på seg i forbindelse med spesielle 
sportsgrener; skøyter; in-line skøyter; rulleskøyter; 
håndholdte mosjons- og treningsapparater (andre enn 
for terapeutisk bruk); spilletelt; håndholdte elektroniske 
spill; sportsartikler for bruk i hestesport og sport; 
lekeplassutstyr; apparater til, bruk ved fiske, vesker 
tilpasset for fiske; kunstige fiskeagn for fiske; 
lydindikasjonsapparater til bruk ved fiske; vesker 
tilpasset for å oppbevare fiskeredskaper; kustig fiskagn; 
bittindikatorer; bittsensorer; etuier for fiskestenger; 
fiskekurver og -teiner; lokkemidler for jakt og fiske 
fiskeapparater; fiskeartikler; fiskevesker; fiskeflottører; 
fiskelokkemat; fisketasker; fiskeliner med krok; 
fiskeliner; fiskelodd; fiskesnelleetuier; fiskesneller; 
fiskestangetuier; fiskestangstøtter; 
fiskestanghjelpemidler; fiskestenger; fiskestol; 
fiskeredskaper; flottørvipper (fiskeredskap), endetaljer 
(fiskeredskaper); små fiskeredskapsvesker; fiskevekter; 
utstyr for fiskestanghåndtak; fluer for fiske; 
fluefestemateriell for laging av fluer for fiske; 
tarmstenger for fiske; håndtak for fiskestenger; kroker 
for fiske; fiskehåver; liner for fiske; lineutstyr for 
fiskestenger; overtrekk for fiskestenger; lokkemat for 
jakt og fiske; paternostere i form av fiskeredskaper; 
stenger for fiske; fiskesneller; stenger, stenger uten 
utstyr, kastestenger for fiske; 
varselinnretninger(bittindikatorer) til bruk i forbindelse 
med fiskeredskaper; albuebeskyttere og knebeskyttere 
til bruk ved sykling; albueputer, -vern og -beskyttere; 
deler og utstyr for alle foran nevnte varer. 
 
29 Hermetiserte oliven, hermetiserte linser, 
hermetiserte bønner, surkål, dadler, sylteagurker, 
hermetisert frukt, stuet og moset frukt, glasert frukt, 
fruktgeleer, fruktskall, fruktsalater, kandisert frukt, 
fruktmos, rosiner, preparerte peanøtter, bearbeidede 
mandler, preparerte nøtter, tørkede kokosnøtter, 
spiselig fett, spiselige oljer, maisolje, olivenolje for mat, 
palmekjerneolje for mat, sesamolje, kokosnøttolje, 
kokosnøttfett, solsikkeoljer for mat, fett og talg for mat, 
smør, sjokoladenøttsmør, kokosnøttsmør, 
peanøttsmør, kakaosmør, margarin, ost, krem, fløte, 
melk soyamelk, melkedrikker, melkeprodukter, yoghurt, 
egg, kroketter, potetløv, potetchips, supper, preparater 
til laging av supper, preparater for grønnsakssupper, 
buljonger, buljongkonsentrater, suppekraft, 
suppekraftkonsentrater, syltetøy, marmelade, geleer for 
mat, saltet mat, pickels, tomatpuré, tomatjuice for 
koking og matlaging. 
 
32 Mineralvann og alkoholfrie drikker; øl, 
mineral- og kullsyreholdig vann og andre ikke-
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alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; shandy, 
avalkoholiserte drikker, ikke-alkoholholdig øl og vin. 
 
35 Forretningsrådgivning og rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; konsultasjoner om 
forretninger, forretningsinformasjoner; innsamling og 
fremskaffelse av handels-, forretnings-, pris-, og 
statistisk informasjon og databaser; forberedelse og 
innsamling av rapporter; reklametjenester, bistand ved 
ledelse og administrasjon av forretninger, 
markedsføring og markedsføringsplanlegging; 
rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til 
markedsføring, vurderingstjenester vedrørende 
markedsføring; forretningsplanlegging og -utvikling, 
tjenester relatert til lagerkontroll, skanning, merking og 
sikkerhet; oppføring, organisering, ledelse, drift og 
overvåking av kundelojalitet, salg, insentiver og 
salgsfremmende systemer og rådgivning, 
konsultasjoner og informasjoner relatert til slike 
tjenester; forretningsledelse, inkludert assistanse og 
rådgivning for etablering og ledelse av detaljhandels- 
og dagligvarebutikker samt -varehus; kontortjenester; 
oppstilling for andre av et utvalg av varer i forbindelse 
med salg av skjønnhetsprodukter, toalettprodukter, 
maskiner for husholdningsbruk, håndredskaper og -
verktøy, optiske varer, kameraer, elektrisk og 
elektronisk utstyr for hjemmebruk, inkludert hvitevarer, 
juveler og juvelervarer, klokker, ur, skrivesaker og 
papirvarer, publikasjoner, lærvarer, håndkofferter, 
kofferter, reisevesker, reiseetuier og - skrin, bagger for 
reisetilbehør, campingbagger, soveposer, tasker, 
vadsekker, skuldervesker, vandresekker, ryggsekker, 
håndbagger, sportsbagger, sykkelbagger, kofferter og 
reisevesker, -kofferter, -kister og -artikler, møbler, 
husholdningsbeholdere og -utstyr, møbler og møbler, 
baderomsmøbler, kjøkkenmøbler, stoffer til innbo, 
gardiner, stoffer, vevede innbostoffer, tekstiler, klær, 
fottøy, hodeplagg, manufakturvarer, leker og spill, 
sportsutstyr, matvarer, drikker og tobakksartikler, også i 
varehus, en gros forretninger, supermarkeder, 
utsalgsparker med nedsatte priser, 
detaljhandelsbutikker og/eller hos konsesjonærer, via 
televisjonskanaler eller i kataloger for postordresalg 
eller ved hjelp av telekommunikasjonsmidler eller fra 
Internet websider som er spesialisert i markedsføring 
av handelsvarer; fremskaffelse av plass på webside for 
reklamering av varer og tjenester; 
forretningsrådgivningstjenester, salgsfremmende 
tjenester og rådgivning i den forbindelse, postreklame; 
distribusjon av vareprøver og salgsfremmende 
gjenstander; markedsføringstjenester; 
forretningsrådgivnings- og -informasjonstjenester 
fremskaffet on-line fra en computer database eller 
Internet; detalj- og engrossalgstjenester tilknyttet salg 
av blekepreparater og andre midler til klesvask, midler 
til rengjøring, polering og flekkfjerning, såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, 
hygieniske preparater til 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, bygningsmaterialer av metall, 
transportable bygninger av metall, materiale av metall 
for jernbanespor, ikke- elektriske kabler og -tråd av 
metall (uedelt), låsesmedarbeider, små gjenstander av 
metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -
skrin, varer av uedelt metall, håndverktøy og redskaper 
(manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, 
hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - 
maskiner, maskiner til husholdningsbruk, 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signallerings-, 
overvåkings-, livreddende og undervisningsapparater 
og instrumenter, anordninger for beskyttelse av 
øynene, briller, solbriller, sportsbriller og anordninger 

for beskyttelse av øynene, svømmebriller, innfatninger 
og linser samt glass for briller og solbriller, esker og 
etuier for briller og solbriller, kjeder og snorer for briller 
og solbriller, apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring 
eller reproduksjon av lyd eller bilder, magnetiske 
databærere, grammofonplater, salgsautomater, og 
mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og computere, 
brannslukningsapparater, elektrisk og elektronisk utstyr 
for hjemmebruk, inkludert hvitevarer, kirurgiske, 
medisinske, dentale og veterinære apparater og 
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, 
ortopediske artikler, suturmateriale, apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, 
varer av edle metaller eller overtrukne dermed, 
juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, klokker og ur, papir, papp og varer laget 
av disse materialer, publikasjoner, trykksaker, 
bokbindermateriale, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for skrivesaker og papirvarer 
eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita(unntatt 
møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), plastemballasje, trykktyper, klisjéer, lær og 
lærimitasjoner, og varer laget av disse materialer, skinn 
og huder, etuier og skrin, håndkofferter, kofferter, 
reisevesker, reiseetuier og -skrin, bagger for 
reisetilbehør, campingbagger, soveposer, tasker, 
vadsekker, skuldervesker, vandresekker, ryggsekker, 
håndbagger, sportsbagger, sykkelbagger, kofferter og 
reisevesker, paraplyer, parasoller og spasestokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, møbler, speil, 
billedrammer, varer laget av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall 
eller plettert dermed), kammer og svamper, 
børster(ikke malerpensler), materiale for børstebinding, 
gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller 
halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og 
keramikk, tekstiler og tekstilvarer, senge- og 
bordtepper, møbler, baderomsmøbler, kjøkkenmøbler, 
stoffer til innbo, gardiner, stoffer, vevede innbostoffer, 
matter, ryer, sittesekker, puter, sengetepper, overkast, 
servise, dekketøy, håndklær, badematter, badekåper 
og -drakter, dusjforheng, forklær, håndklær, duker, 
stoffer, hodeputer, dyner, tepper, sengetøy, klær, 
fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd og 
lisser, knapper, hekter og maljer, nåler og synåler, 
kunstige blomster, knapper, tøyglidlåser, små 
gjenstander til bruk for søm, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), leker, spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler og juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, 
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, fruktsauser, 
egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, 
næringsmiddelpreparater med tilsatte proteiner og/eller 
mineraler og/eller vitaminer for sportsutøvere, 
matprotein som menneskeføde, kosttilskudd, 
kosttilskudd i væske- eller pulverform, proteinholdige 
snacksstenger , stimulerende drikker, øl, mineralvann 
og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker, tobakk, artikler for 
røkere, samt tilknyttet salg av fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238634 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200612758 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tofteloftet AS, Tyristubben 11A, 3482 TOFTE, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Kort og plakater laget av masseark der 
fotografier silketrykkes på arket. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238635 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200612761 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2006.05.12 EU 05112875 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Retail Design Group Norway AS, Storengveien 6, 1684 
VESTERØY, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238636 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200508493 
(220) Inndato: 2005.08.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hjellegjerde ASA, Postboks 143, 6239 SYKKYLVEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler. 
(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 

  
 

(111) Reg.nr.: 238637 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200503156 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MöllerCollett AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
vitaminpreparater; mineralske kosttilskudd; kosttilskudd 
for medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238638 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200612766 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Effektivgruppen AS, Melhus Forum, 7224 MELHUS, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Regnskapsførsel. 

 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238639 
(151) Reg.dato.: 2007.04.03 
(210) Søknadsnr.: 200612767 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bjørn Jarle AS, Hillevågsveien 101, 4016 
STAVANGER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler og madrasser. 

 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238640 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612768 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Scandpower Petroleum Technology AS, Postboks 113, 

2027 KJELLER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, datamaskiner, 

databehandlingsutstyr og telekommunikasjonsutstyr; 
dataprogrammer, datamaskiner, 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; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; edb-programmering; lisensiering og 
utleie av dataprogramvare; utarbeidelse, individuell 
design, ajourføring, vedlikehold, testing, overvåkning, 
simulering og videreutvikling av dataprogrammer; 
rådgivning og analysetjenester vedrørende 
datamaskiner, dataprogrammer, data- og 
telekommunikasjonssystemer, interne og globale data- 
og telekommunikasjonsnettverk; 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  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238641 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200600836 
(220) Inndato: 2006.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

C-RO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cero A/S, Borupvej 1, 7330 BRANDE, DK 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Varer av edle metaller eller varer overtrukne 
hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, 
smykker, edle stener; bijouterivarer, ur og 
kronometriske intrumenter 
 
18 Håndvesker, reisevesker, handlevesker, 
kofferter, toalettvesker, punger, lommebøker, paraplyer 
 
25 Klær til kvinner, menn og barn; fottøy og 
hodeplagg til kvinner, menn og barn 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238642 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612771 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Citizen Tokei KK, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho NISHI-

TOKYO-SHI, TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Ur, klokker og deler og tilbehør dertil. 
(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 

  
 

(111) Reg.nr.: 238643 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612772 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Althén & Co Retail Branding, Spannmålsgatan 9, 29132 
KRISTIANSTAD, SE 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; ledelse av 
bedrifter, administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
salg av næringsmidler og dagligvareprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238644 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200514164 
(220) Inndato: 2005.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dekalb Genetics Corp, 800 North Lindbergh Blvd, 
M063167 ST LOUIS, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Frø; såkorn. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238645 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200207483 
(220) Inndato: 2002.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Europris Norge AS, Postboks 93, 4302 Sandnes, NO 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 
NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
administrasjon av butikk-kjeder; franchisetjenester. 
 
42 Lisensiering av immaterielle rettigheter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238646 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200207484 
(220) Inndato: 2002.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Europris Norge AS, Postboks 93, 4302 Sandnes, NO 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 
NO 

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

midler til rengjøring,  polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper; parfymevarer, eteriske  oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, 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, ikke opptatt i  andre klasser; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer,  parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre,  kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og  
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse  materialer, eller av plast 
 
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). 
 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, 
seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materialer til 
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 
 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmaterialer). 
 
28 Spill og leketøy; spillkort; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt . 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 

bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser 
(unntatt salatdressinger); krydderier; is. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
administrasjon av butikk-kjeder; franchisetjenester, 
derunder lisensiering av immaterielle rettigheter. 
 
42 Lisensiering av immaterielle rettigheter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238647 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612773 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Public Warehousing Company KSC, P.O.Box 25418, 

13115 SAFAT, KW 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data software til planlegging, administrering 
og overvåkning av import, eksport og leveranse av 
varer, tollklarering og tollspedisjon, administrasjon og 
vurdering av risiko, regnskapsføring, sporing og 
generering av tollstatistikk i forbindelse med det 
ovennevnte. 
 
35 Distribusjonsnettverk- og logistikk-
konsultasjoner, administrasjons-, revisjons- og 
distribusjonstjenester, kjøpeordre-administrasjons- og 
sporingstjenester, optimalisering av inventarstrøm, 
administrasjon av inventar, innkjøp, optimalisering av 
eiendeler, og bestillingsforløps- og 
ressursutnyttingstjenester, konsultasjoner vedrørende 
energi- og gruvedriftsprosjekter, logistikk-, 
planleggings-, forsynings-, administrasjons- og 
revisjonstjenester, offshore støttetjenester, tjenester 
relatert til lansering og flytting av varer for andre, 
administrasjon av sportslige og 
underholdningsarrangementer, 
kontraktadministrasjonstjenester vedrørende lagring og 
oppbevaring, prosjektadmininstrasjon av fraktanbud, 
utstillings- og arrangementlogistikk, ordre- 
oppfyllelsestjenester, global 
fraktadministrasjonstjenester, 
regnskapsføringstjenester til omplasseringsutgifter, 
arbeidstaker- og personalomplassering, strukturert salg 
av hjem, midlertidig bolig- og skolesøketjenester.   
 
36 Tollspedisjons-, tollklarerings- og 
dokumentasjonstjenester, helsemyndigheters klarering 
av importerte varer, agenturtjenester vedrørende 
fraktforsikring.   
 
37 Byggeplanlegging, administrasjonstjenester 
vedrørende fabrikk-konstruksjon og fabrikkekspansjon, 
konstruksjonstjenester, nemlig planlegging, utlegging 
og tilpasset konstruksjon av messer og utstillinger.   
 
39 Land-, luft-, vann-, lekter- og 
jernbanetransport, befraktnings-, meglings-, dirigerings- 
og distribusjonstjenester for frakt, lagring, 
sikkerhetsadministrasjon, inspeksjon, revisjon av 
nødsituasjonsrespons, oppfyllelse, opplæring, merking, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester vedrørende 
logistikk, emballering og lasting av varer, leie av 
lagringscontainere, reisebookingtjenester, transport, 
lagring og leveranse av frakt, avfall, tungløftvarer, 
spesialiserte kjemikalier, borerigger, verdigjenstander, 
kommersielt sensitive materialer i spesialiserte 
befordringsmidler og containere, toksiske, eco-toksiske, 
korrosive, irriterende, brennbare, radioaktive, biologiske 
og andre ustabile, farlige og miljøskadelige materialer, 
transport, administrasjon og på stedet 

behandlingstjenester vedrørende utstillinger, messer og 
fagmesser.   
 
42 Datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse/forsyning av online sporingsinformasjon 
og rapportering og online kundestøtte vedrørende 
import, eksport tollklarering, skipning, status og 
leveranse av varer, datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse/forsyning av online 
distribusjonsnettverk, software til inventar- og 
fraktadministrasjon for andre, datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse/forsyning av online sporing og 
rapportering av land-, luft-, vann-, lekter- og jernbane-
transportflåter, konsultasjonstjenester vedrørende 
transport, lagring, emballering, lasting og avlossing av 
frakt, avfall, tungløftvarer, spesialiserte kjemikalier, 
borerigger, verdigjenstander, kommersielt sensitive 
materialer i spesialiserte befordringsmidler og 
containere, toksiske, eco-toksiske, korrosive, 
irriterende, brennbare, radioaktive, genetiske, 
biologiske og andre ustabile, farlige og miljøskadelige 
materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238648 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612775 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 L Th Wiborg AS, Postboks 112 Furuset, 1001 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 
Grønland, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Skotøy. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238649 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612776 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2006.08.28 FI 200602441 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Delipap OY, Teollisuustie 19, 02880 VEIKKOLA, FI 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Sanitetsbind; truseinnlegg; bind/bleier for 
inkontinens og urinlekkasje. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238650 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612778 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Althén & Co Retail Branding, Spannmålsgatan 9, 29132 

KRISTIANSTAD, SE 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Postboks 5074 Majorstua, NO 

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

bedrifter, administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av næringsmidler og dagligvareprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238651 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612779 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Althén & Co Retail Branding, Spannmålsgatan 9, 29132 

KRISTIANSTAD, SE 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Postboks 5074 Majorstua, NO 

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

bedrifter, administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av næringsmidler og dagligvareprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238652 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200502916 
(220) Inndato: 2005.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 
NECKARSULM, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Alle slags kjøttprodukter, fjærkreprodukter og 

pølseprodukter, særlig oppskåret pålegg,bacon. 
(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 

  
 
(111) Reg.nr.: 238653 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612780 
(220) Inndato: 2006.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paradial AS, Postboks 8702 Youngstorget, 0028 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer og software. 

 
42 Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238654 
(151) Reg.dato.: 2007.04.04 
(210) Søknadsnr.: 200612783 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Althén & Co Retail Branding, Spannmålsgatan 9, 29132 

KRISTIANSTAD, SE 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Postboks 5074 Majorstua, NO 

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

bedrifter, administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av næringsmidler og dagligvareprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238655 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200504052 
(220) Inndato: 2005.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mandag Morgen Norge AS, St Olavsgate 21 B, 0165 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker, instruksjons- og 

undervisningsmateriale. 
 
41 Undervisnings- og kursvirksomhet; utgivelse 
av tidsskrifter, tekster og bøker; publisering av 
informasjon online; nyhetsformidling.  
 
42 Vitenskapelig og industriell forskning og 
analyser. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238656 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200600299 
(220) Inndato: 2006.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FINDEN FOOD TRADE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Synnøve Finden ASA, Postboks 5924 Majorstua, 0308 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 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. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av de ovenfor nevnte varer i klasse 29, 30 og 31. 
 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238657 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200601345 
(220) Inndato: 2006.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEYOND PARADISE BLUE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander Blvd, 
ONM1S3K9 AGINCOURT, CA 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238658 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610435 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 
forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 



 registrerte varemerker 2007.04.16 - 16/07

 

16 
 

(111) Reg.nr.: 238659 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610448 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 
forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238660 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610449 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 

forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238661 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610450 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 

forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238662 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610451 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 

forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238663 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610454 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 

forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238664 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610455 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 

forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238665 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200610456 
(220) Inndato: 2006.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adresseavisen ASA, 7003 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magasiner, tidsskrifter, aviser, fotografier, 

forannevnte varer i elektronisk form. 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, magasiner, 
fotografier, aviser. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fotografering; 
fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og 
distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, 
aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; 
produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og underholdning, også via Internett 
og andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238666 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200611280 
(220) Inndato: 2006.10.17 
(300) Søknadsprioritet 2006.04.20 CH 00847/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4-
chome, Chuo-ku, 541-0045 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238667 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200612005 
(220) Inndato: 2006.10.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cydonia Development AB, Box 814, 20180 MALMÖ, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Industriveien 53, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker, bøker, plakater, skrivesaker og 
papirvarer, pennaler og viskelær. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet 
 
41 Klubbvirksomhet for underholdning eller 
læring; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238668 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200601071 
(220) Inndato: 2006.02.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Finn Christian Lundbo, Stølsmarka 31, 5911 
ALVERSUND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Hagebruks- og skogbruksprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238669 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200612007 
(220) Inndato: 2006.10.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kids & Care AS, Lagerveien 1, 4033 STAVANGER, NO

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Barnevogner; sykler; trehjulssykler; 

sikkerhetsseter for barn for kjøretøyer. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salgstjenester vedrørende, og oppstillingstjenester for 
andre av de forannevnte varer i klassene 12 og 28 slik 
at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og 
kjøpe disse varene. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238670 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200608189 
(220) Inndato: 2006.08.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TURTLE WAX PLATINUM 
SERIES 

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

 Turtle Wax Inc, 5655 West 73rd Street, IL60638 
CHICAGO, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Midler til rengjøring, vasking, voksing, boning 

og polering; midler til beskyttelse av bil- og 
båtoverflater. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 



 registrerte varemerker 2007.04.16 - 16/07

 

19 
 

(111) Reg.nr.: 238671 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200608213 
(220) Inndato: 2006.08.04 
(300) Søknadsprioritet 2006.04.20 BX 1110142 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAD SONJA 
(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, NO 

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
livredning og undervisning; 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. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238672 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200606570 
(220) Inndato: 2006.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BelBin Associates, 3-4 Bennell Court West Street, 
CB37DS COMBERTON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

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

bedrifter; personalrekruttering; personellutvelgelse ved 
psykotekniske fremgangsmåter. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238673 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200611656 
(220) Inndato: 2006.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Mitsubishi Kagaku Media Co Ltd, 31-19, Shiba 5-
chome, Minato-ku TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Rense-og rengjøringsmidler til datamaskiner. 
 
9 Magnetiske datamedia, optiske datamedia, 
datalagringsmedia, disketter, optiske disketter, USB 
lagringsinnretninger, lagringsetuier for CD'er og 
DVD'er, minnekort, minnekortlesere, 
minnekortadaptere, harddiskstasjoner, datamaskiner, 
dataprogramvare, periferenheter for datamaskiner, 
datamaskintastaturer, datamus, musematter, anti-
blende skjermfiltre for datamaskiner, rensedisketter og 
rensebånd for lydhoder, laserhoder og optiske hoder 
(optiske lesere), støvtrekk for datamaskiner, bæreetuier 
for bærbare datamaskiner, grensesnittkort for 
datamaskiner, bærbare musikkspillere og -opptakere, 
hodetelefoner, høyttalere, mikrofoner, batterier; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll (overvåking), 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; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner og databehandlingsutstyr; 
brannslukningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238674 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200611690 
(220) Inndato: 2006.10.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ER DET NOEN SNILLE VOKSNE 
HER 

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

 Redd Barna, Postboks 6902 St. Olavs Plass, 0130 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, NO 

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
herunder tidsskrifter, bøker, brosjyrer og andre 
publikasjoner relatert til rekruttering og forvaltning av 
økonomiske og ikke-økonomiske 
bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig 
virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet 
- samt markedsføring, PR og annen relasjons 
skapende kommunikasjon for å understøtte slik 
virksomhet, materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebernidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), herunder instruksjons- og 
undervisningsmateriell relatert til rekruttering og 
forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske 
bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig 
virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet 
- samt markedsføring, PR og annen relasjons 
skapende kommunikasjon for å understøtte slik 
virksomhet; plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet, herunder 
veldedighetsinnsamlinger og rekruttering og forvaltning 
av økonomiske og ikke-økonomiske 
bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig 
virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet 
samt markedsføring, PR og annen relasjons skapende 
kommunikasjon for å understøtte slik virksomhet. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, herunder 
utdannelsesvirksomhet relatert til rekruttering og 
forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske 
bidragsytere støttespillere til humanitær og/eller frivillig 
virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet 
- samt markedsføring, PR og annen relasjons 
skapende kommunikasjon for å understøtte slik 
virksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder 
informasjonsarbeid og rådgivning relatert til rekruttering 
og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske 
bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig 
virksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; konferanser, herunder konferanser 
relatert til rekruttering og forvaltning av økonomiske og 
ikke-økonomiske bidragsyter/støttespillere til 
humanitær og/eller frivillig virksomhet, herunder 
administrasjon av slik virksomhet - samt markedsføring, 
PR og annen relasjons skapende kommunikasjon for å 
understøtte slik virksomhet. 
 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av 
andre for å dekke personlige behov, herunder 
veldedighetsarbeid, sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eindom og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238675 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200403501 
(220) Inndato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RedEnvelope Inc, 149 New Montgomery Street, 
CA94105 SAN FRANSISCO, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Datastyrt on-line detaljhandel og 

postordrevirksomhet i området gaveartikler, nemlig 
artikler for røkere, kosmetiske preparater for bad, 
såper, parfymer, parfymevarer, spakurver inneholdende 
kosmetiske preparater for bad, blomster, planter, 
hageutstyr, edle metaller og deres legeringer og varer 
av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, 
smykker, ur og kronometriske instrumenter, 
knivsmedvarer, klær, babyklær, gourmetmat, søtsaker, 
godteri, spill, leketøy, leker, gymnastikk- og 
sportsartikler, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt 
-beholdere, glassvarer, porselen og keramikk, lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter 
og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
papir, papp og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
kontorrekvisita (ikke møbler), møbler, stearinlys, 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, tekstiler og 
tekstilvarer, senge- og bordtepper samt gavekort. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238676 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200603764 
(220) Inndato: 2006.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.27 DE 305 64 272 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare; dataprogramvare for 

søkemotorer; dataprogrammer for aksessering av 
datanettverk, trådløse nettverk og internett; 
datamaskiner og periferutstyr for datamaskiner; kabel- 
og satellittfjernsynsbokser og tilbehør dertil for 
tilveiebringelse og anvendelse av elektroniske 
planer/skjemaer for kringkasting/utsendelse, kabel- og 
satellittprogramoversikter og underholdningstjenester 
via skjermen; elektroniske styrings- og kontrollenheter 
for kabelfjernsyn; fjernkontroller for fjernsyn; elektronisk 
utstyr for mottak og behandling av satellittsignaler, 
nemlig, satellittmottakere, satellitt-skålantenner og 
fjernkontroller for satellitt-, lyd-, bilde- og 
videomottakere. 
 
16 Penner, blyanter, skrivesaksporteføljer, 
utklippstavler, skrivebordsett (desk sets), monterte og 
umonterte fotografier, plakater, notatblokker, binders, 
brevpresser, papirbrikker, kalendere, notisbøker, 
mapper, permer, bokomslag, klistremerke- og 
etikettbøker; gratulasjons- og prospektkort; og 
informasjonsflygeblader, nyhetsbrev, brosjyrer, 
pamfletter, magasiner, bøker, instruksjonshåndbøker, 
brukerhåndbøker, referanseguider og oppslagsverk, 
alle innen feltet datamaskinsystemer, programvare og 
datatjenester, herunder datanettverk, trådløse nettverk 
og internett samt tilgang og utstyr dertil. 
 
35 Reklame- og 
informasjonsdistribusjonstjenester, nemlig, tilby 
rubrikkannonseplass via datanettverk, trådløse nettverk 
og internett; tilby informasjon vedrørende 
forbrukerprodukter og -tjenester via internett; 
promotering av andres varer og tjenester via internett; 
tilby en online forretningsinformasjonskatalog på 
internett; datastyrt databaseadministrasjon; 
promotering og annonsering av informasjon om andres 
profesjonelle tjenester; tilveiebringe online 
computerdatabaser og online søkbare som inneholder 
rubrikkannonser og etterspørselsannonser; tilveiebringe 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
som inneholder informasjon, rubrikkannonser og 
kunngjøringer vedrørende arbeids- og 
ansettelsesinformasjon og -resymeer, jobbtilbud, 
informasjon om frivillig arbeid og muligheter for/ved 
frivillig arbeid gjennom lokale og veldedige 
organisasjoner og foretak, informasjon om lokale 
tjenesteprogrammer, informasjon om politikk, 
forretningsbegivenheter og forretningsmøter; 
rubrikkannonser vedrørende for leie av et bredt utvalg 
av forbruker- forretnings-/handelsvarer; 
datamaskintjenester, nemlig, tilby online 
computerdatabaser og online søkbare databaser 
inneholdende forbrukerinformasjon innen et bredt 
utvalg av emner av generell interesse for forbrukere; 
online forretningskatalog/-oversikt som inneholder 
opplysninger om forskjellige forretningsforetak og -
områder; tilby informasjon i feltene forretning og handel 
over datanettverk, trådløse nettverk og internett; 
detaljhandelstjenester i form av en databasert online 
detaljhandelstjeneste innen feltet generelle 
handelsvarer, nemlig bøker, klær, biler, datamaskiner, 
programvare, samt frukt, grønnsaker, kjøtt, fjærkre, vilt, 

egg, korn, ris, krydder og matvarer laget av disse 
produkter, leketøy, musikk, elektronikk og spill; tilby 
shoppinginformasjon vedrørende detaljhandelsvarer, 
herunder detaljhandelshåndbøker, forslag og 
fremfinning til presanger og presangpåminnelser via 
datanettverk, trådløse nettverk og internett; promotering 
av andres online detaljhandelstjenester gjennom 
annonsering; detaljhandelstjenester i form av en online 
musikkforretning. 
 
36 Kredittkorttjenester; tilby informasjon innen 
feltene investering og finans via datanettverk, trådløse 
nettverk og internett. 
 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datanettverk og datasystemer. 
 
38 Datakommunikasjonstjenester; tilby 
flerbrukertilgang via datanettverk, trådløse nettverk og 
internett; e-posttjenester; meldingsformidling via nett 
(web messaging) tilveiebringe samtalerom (chatterom) 
for overføring av meldinger og budskap mellom brukere 
innen felter av generell interesse; samtaletjenester ved 
overføring av lyd/stemme (voice chat services); tilby 
fjerntilgang til internett; fjernsynsprogrammering og - 
programstyring og relaterte emner, underholdning, 
sport og nyheter; elektronisk overføring av meldinger 
og budskap, dokumenter, bilder, musikk, spill og data. 
Tilby online interaktive oppslagstavler for overføring av 
meldinger og budskap mellom databrukere vedrørende 
rubrikkannonseoppføringer og oversikter for 
kunngjøringer, begivenheter, kurs, møter, aktiviteter, 
bolig, eiendom, samboere/romkamerater, leie, 
salgsannonser, etterspørselsannonser, 
arbeid/ansettelse, resymeer/CV'er, frivillige verv, 
tjenester, lokalfellesskapstjenester og -informasjon, 
personalia, politikk, familie, kunst og opplysninger om 
et mangfold av emner av generell interesse for 
offentligheten; tilby online fora og diskusjonsgrupper for 
overføring av meldinger og budskap mellom 
databrukere vedrørende helse, familie, kunst, politikk, 
fritid, romantikk, arbeid, og opplysninger om et 
mangfold av emner av generell interesse for 
offentligheten; stemme-over-internett-tjenester; 
internettjenester og trådløse tjenester; stemme- og 
videokonferansetjenester; tilveiebringe online 
elektroniske oppslagstavler. 
 
39 Tilby informasjon vedrørende reiser med 
motorkjøretøy og reiserelaterte emner; geografisk 
informasjon for reising, interaktive geografiske kart, 
kjøre- og reiseruteanvisninger, reiseruteinformasjon og 
reiseruteanbefalinger via datanettverk, trådløse 
nettverk og internett. 
 
40 Online bearbeidelse, nemlig fremkalling av 
digitale bilder over på fotopapir eller handelsvarer. 
 
41 Tilby online dataspill, filmer, kunst, musikk, 
sportsinformasjon og annet sportsrelatert innhold via 
datanettverk, trådløse nettverk og internett. 
 
42 Datatjenester, nemlig, vertskapstjenester 
(hosting) og vedlikehold av nettsteder for andre; 
registrering av domenenavn for identifikasjon av 
brukere på internett; tilby søkemotorer for innhenting av 
data. Tilby informasjon innen et bredt utvalg av felter 
via datanettverk, trådløse nettverk og internett; 
karttjenester, nemlig generering og tilveiebringelse av 
todimensjonale og tredimensjonale geografiske kart, 
bilder og veibeskrivelse, herunder tilveiebringelse av 
brukergenererte kart; dataassistert utvikling av 
spesialtilpassede geografiske kart og andre geografiske 
bilder og geografisk informasjon; tilby værbilder og 
levende og/eller direkteoverførte webkamerabilder; tilby 
en spesialtilpasset søkemotor for innhenting av 
geografiske data, alle via datanettverk, trådløse 
nettverk og internett; datatjenester; tekniske 
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støttetjenester; tilveiebringe online samtalerom 
(chatterom); konsultasjonstjenester innen feltene 
utvalg, implementering og bruk av datahardware- og 
programvaresystemer for andre; online teknisk støtte 
innen feltet datamaskiner, dataprogramvare og 
datasystemer; datamaskin- og 
dataprogramvarekonsultasjon; 
datamaskindiagnostikktjenester; oppdatering av 
dataprogramvare for andre; 
datavirusbeskyttelsestjenester; datasikkerhetstjenester; 
tekniske støttetjenester, herunder feilsøking og -retting 
av datahardware- og programvareproblemer; 
vedlikehold av dataprogramvare og -hardware; 
overvåking av andres datasystemer for tekniske formål; 
tilby reserve (back-up) datamaskinprogrammer og 
systeminnretninger; oppdatering av dataprogramvare 
for andre; tilby informasjon innen feltet 
datamaskinsikkerhet og datamaskinvedlikehold. Tilby 
informasjon innen feltene 
datamaskinsikkerhetstjenester og online 
sikkerhetstjenester via datanettverk, trådløse nettverk 
og internett. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238677 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200607017 
(220) Inndato: 2006.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eureka Innovasjon AS, Vassvikveien 14, 8517 
NARVIK, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 

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

oppvarming, dampproduksjon, kjøling og tørking; deler 
og tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
35 Salgsvirksomhet relatert til apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, kjøling og tørking; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238678 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200607526 
(220) Inndato: 2006.07.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Travelport Inc, 7 Sylvan Way, NJ07054 PARSIPPANY, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Datamaskiner, dataprogramvare, 
dataprosessorer, datamonitorer, dataprintere og deler 
dertil; dataprogramvare for bruk i reiseindustrien, 
nettverkssammenkoblinger, reise og 
forretningsutgiftsregnskap og rapportering; 
dataprogrammer for bruk i forbindelse med reiser, 
transport, reise- og underholdningsreservering og 
bookingtjenester, bilutleie, tilgang til databaser, 
interaktive fremvisninger, samtidstilgang til 
reservasjons- og bookingdatabaser, 
markedsføringsdata, reiseledelse, kontroll og ledelse 
vedrørende lagerbeholdning, markedsundersøkelser for 
reiseindustrien, bookinglister, markedsføring, on-line 
informasjonslagring og gjeninnhenting, kontor- og 
forretningsledelse innen reiselivsområdet, 
billettutstedelse, reservasjon av hotell og innkvartering 
samt tilveiebringelse av opplysninger om slike; 
elektroniske kart og reisebeskrivelser; 
datastøtteprogrammer og dataprogrammer til bruk for 
reiselivsindustrien og reisebyråer for å tilrettelegge 
transportarrangement for kunder, regnskapsark, 
regnskap, tekstbehandling og 
forretningsledelsesapplikasjoner; modem og 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
dataprogrammer og datasoftware for 
forretningsutgiftsrapportering. 
 
16 Periodiske publikasjoner, 
instruksjonsmanualer; datamanualer; trykksaker; trykte 
publikasjoner i relasjon til data, datasystemer, 
datarelaterte varer, datarelaterte tjenester, reise og 
underholdning; operasjons- og brukermanualer; 
instruksjons- og opplæringsmateriale; bøker; 
datautskrifter; nyhetsblad; tidsskrifter og aviser. 
 
35 Tilveiebringelse av kontor- og 
forretningsledelsestjenester, informasjonsinnhenting, 
lagring og gjeninnhentingstjenester innen 
reiselivsområde for andre; elektronisk innsamling, 
prosessering og distribusjonstjenester for data, bilder 
og elektroniske beskjeder; elektroniske on-line 
informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
annonse- og forretningsinformasjon i relasjon til reiser, 
turisme og underholdning gjennom en 
computerdatabase; reklame- og promoteringstjenester 
via datakommunikasjonsdatabaser for hotell, motell, 
hotellkjeder, flyselskap, cruiserederier, bilutleiefirma og 
andre tjenesteleverandører innen reiselivsindustrien; 
on-line direkte elektronisk markedsføringstjenester for 
hoteller, motell, flyselskap, cruiserederier, bilutleiefirma 
og andre tjenesteleverandører innen reiselivsindustrien, 
samtlige forannevnte tjenester for andre. 
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38 Telekommunikasjonstjenester i relasjon til 
overføring av data, elektronisk 
dataoverføringstjenester, nettverkstjenester, alle i 
relasjon til et databasert 
informasjonsinnhentingssystem; 
kommunikasjonstjenester i relasjon til frembringelse av 
online elektroniske database overføringsutrustninger for 
kommunikasjon og distribusjon av informasjon, bilder 
og elektroniske beskjeder via en database; 
datakommunikasjon og tjenester i relasjon til 
elektroniske oppslagstavler. 
 
39 Booking og reservasjon av bilutleie; transport 
og reisetjenester; booking og reservasjonstjenester for 
transport og reiser; reisebyråtjenester, databasert 
reisebyråtjenester; reisereservasjon og 
billettreservasjonstjenester for andre; databasert 
reiserhåndbokstjenester for reiselivsindustrien; 
interaktiv fremvisning, reservasjon, booking, formidling 
av reiser og transport. 
 
42 Dataprogrammering, tilveiebringelse av 
tilgangstid til databaser; konsultasjon og tekniske 
støttetjenester innen området databasebruk og 
utnyttelse; utleie av datamaskiner og 
datasoftwareprodukter for bruk i tilknytning til 
databaseutnyttelse; datatidsutleie, leasing av 
datautstyr, systemer, programmer og software. 
 
43 Hotell og midlertidig innkvartering, booking og 
reservasjonstjenester; interaktiv fremvisning av 
hotellrom og midlertidig innkvartering, nemlig 
fremvisning av akkomodasjon og fasiliteter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238679 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200007606 
(220) Inndato: 2000.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ICA AB, Svetsarvägen 16, 17193 SOLNA, SE 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske batterier og batterier for 
lommelykter, radioapparater, kameraer, videokameraer; 
tennbatterier, batteriladere, batterier for kjøretøyer og 
farkoster; oppladbare batterier; kassettbånd, CD-ROM 
plater; videokassetter; disketter. 
 
11 Glødelamper; elektriske glødelamper. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238680 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200612786 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2006.05.12 EM 005112883 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Retail Design Group Norway AS, Storengveien 6, 1684 
VESTERØY, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238681 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200612809 
(220) Inndato: 2006.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kai Schlüter, Lybekkveien 50 A, 0770 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymer, kosmetikk. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
31 Blomster, planter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238682 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200612815 
(220) Inndato: 2006.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SandnesGarn AS, Postboks 143, Sentrum, 4302 

SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Industriveien 53, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker; strikkeoppskrifter 
 
23 Garn og tråd for tekstile formål 
 
25 Klær og hodeplagg 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238683 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200613152 
(220) Inndato: 2006.11.16 
(300) Søknadsprioritet 2006.05.17 US 78/886,163 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SuperGen Inc, 4140 Dublin Boulevard, Suite 200, 
CA94568 DUBLIN, US 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 

forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; forsknings- og 
utviklingstjenester på området farmasøytiske produkter.

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238684 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200609601 
(220) Inndato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Mizuno Corp, 1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 541-
8538 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Baseballutstyr; nemlig baseballer, baseball 
hansker og -votter, baseball-balltrehansker, 
leggbeskyttere for mottaker, baseball-balltre, baseball-
baser, baseball-hjemmeplater, baseball balltre-etuier og 
-bagger, masker for mottaker, beskyttelse for mottaker, 
beskyttelsesutstyr for dommer/oppmann, golfutstyr; 
nemlig golfbagger, golfkøller, håndtak til golfkøller, 
golftee, dekker/overtrekk til golfkøllehoder, 
golfballetuier, golfkølleetuier, golfballer, golfhansker; 
annet sportsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238685 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200514704 
(220) Inndato: 2005.12.27 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.15 EM 004748828 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Senario LLC, 1725 Kilkenny Court, IL60098 
WOODSTOCK, US 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Videospill; spill tilpasset for bruk på 

fjernsynsskjerm; data spill programmer; dataspill; 
interaktive dataspill; elektroniske publikasjoner; 
mediebåret spill og underholdning; data programmer 
tilpasset for spill og underholdning; data programmer 
for interaktiv underholdning via internett; tapes; 
disketter; DVDer; kalkulatorer; regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske 
databærere; briller, solbriller og tilbehør til briller og 
solbriller, opplæringsapparater- og instrumenter; 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
eller bilder; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 
 
28 Leker, spill og lekesaker; gymnastikk- og 
sportsartikler; håndholdte dataspill. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238686 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200501164 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heidelberger Druckmaschinen AG, Kurfürsten Anlage 
52-60, 69115 HEIDELBERG, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software,unntatt software for frambringing, 

lagring og framvisning av digitale skrifttegn og fonter; 
typografiske skrifttegn lagret på databærere; digitalt 
lagrede typografiske skrifttegn; digitale databærere som 
lagrer skrifttegn og fonter; dataprogram for behandling 
av data som frambringer, framviser og lagrer digitale 
skrifttegn og fonter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238687 
(151) Reg.dato.: 2007.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200602744 
(220) Inndato: 2006.03.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOUBLESURE 
(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, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Teststrimler for bruk i forbindelse med 
overvåkningsinnreininger for blodglukose. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238688 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200608685 
(220) Inndato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Meerendal Wynlandgoed (Pty) Ltd, Private Bag x 1702, 
7551 DURBANVILLE, ZA 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238689 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200612829 
(220) Inndato: 2006.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 O D M Design & Marketing Ltd, 8th Floor, Cheung Lung 
Industrial Building, 10 Cheung Yee Street, Cheung Sha 
Wan KOWLOON, HONG KONG, CN 

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

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

 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; 
magnethukommelse for datamaskiner; 
lommekalkulatorer; kalkulatorer; radioapparater; 
personsøkere; vekter; termometre, ikke for medisinsk 
bruk; lydalarmer; alarmklokker, elektriske; apparater for 
lydopptak; tidsregistreringsapparater; 
måleinstrumenter; lasere, ikke for medisinsk bruk; 
fotografiapparater; diskettstasjoner [for datamaskiner]; 
mus [databehandlingsutstyr]; passer [måleinstrument]; 
platespillere; skrittellere [pedometer]; membraner for 
vitenskapelige apparater; destillasjonsapparater for 
vitenskapelig bruk; sonder for vitenskapelig bruk; 
satellitter for vitenskapelig bruk; nautiske apparater og 
instrumenter; apparater og instrumenter for 
overvåkning; tilpassede etuier for fotografiske apparater 
og instrumenter; apparater for innramming av 
diapositiver [foto]; tørkeapparater for fotografier; 
rammer for diapositiver [foto]; glanseapparater for 
fotografier; fotokopieringsapparater og -maskiner 
[fotografiske, elektrostatiske, termiske]; 
avdryppingsstativer for fotografier; stativer for 
fotografiapparater; søkelinser [foto]; innleggskassett 
[foto]; lamper for mørkerom [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; blendere [fotografering]; tørkestativer for 
fotografering; forstørrelsesapparater [fotografering]; 
filtre for fotografering; filtre for ultrafiolette stråler [for 
fotografering]; blitspærer [fotografering]; blitslys [til 
fotografering]; fotoutløsere; skjermer [fotografi]; 
lukkemekanismer [fotografering]; lysbilder; 
fartsmålingsapparater [fotografering]; spoler 
[fotografering]; diapositiver; rensekar [fotografering]; 
optiske apparater og instrumenter; veieapparater og - 
instrumenter; måleapparater; signalklokker; blinklys 
[lyssignal]; signalbøyer; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av signaler; blinklys [lyssignal]; 
tåkesignaler, ikke eksplosive; 
sjøsignaliseringsapparater; lanterner [signal]; 
signalskilt, lysende eller mekaniske; signalfløyter; 
senderapparater for elektroniske apparater; lysende 
eller mekaniske signalanordninger; kontrollapparater for 
frankering; fartsmålere for kjøretøyer; kontrollapparater 
for frankering; livredningsapparater og -utstyr; 
redningsflåter; undervisningsapparater; elektriske 
ledere; halvledere; reduksjonsapparater [elektrisitet]; 
elektromagnetiske ventiler; koblingstavler; bryterbokser 
[elektrisitet]; elektriske brytere; tidsur, automatiske; 
transformatorer, elektriske; akkumulatorkasser 
(batterikasser); akkumulatorkar (batterikar); 
akkumulatorer, elektriske; elektriske akkumulatorer for 
kjøretøyer; kontrollapparater elektriske; apparater for 
overføring av lyd; senderapparater 
[telekommunikasjon]; apparater for lydgjengivelse; 
magnetisk datamedium; grammofonplater; 
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salgsautomater; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater; databehandlingsapparater og -
innretninger; brannslukningsapparater; 
parasittdrepende apparater, elektriske; armaturer 
[elektrisitet]; forbindelsesbokser; elektriske ledninger; 
koblingsapparater, elektriske; kontrolltavler; 
fordelingstavler [elektrisitet]; fordelingsskap 
[elektrisitet]; fordelingspulter [elektrisitet]; ledningsnett, 
elektriske; materiale for elektrisitetsledninger [tråder, 
kabler]; varselanordninger [elektrisitet]; 
induksjonsapparater, elektriske; strømkoblere 
[elektrisitet]; koblingsbokser; vipper [elektrisitet]; 
reduksjonsapparater [elektrisitet]; polklemmer 
[elektrisitet]; ledningsklemmer [elektrisitet]. 
 
14 Klokker [ur], armbåndsur; kronografer [ur]; ur 
[elektriske]; lommeur; urverk; vekkerklokker; 
stoppeklokker; urkasser; lommeurkjeder; urkapsler; 
urremmer; juvelervarer; edelstener; smykker; 
halskjeder [smykker]; pyntegjenstander av sølv.   
 
16 Stativer for penner; stålpennesplitter; 
pennaler; kontorrekvisita, unntatt møbler; 
skriveredskaper; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; 
skrivesett; skolemateriell; kulepenner; plakatholdere av 
papir eller kartong; skilt av papir eller papp; plakater; 
papir; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker; bindemidler [klebemidler] for papirvarer og 
husholdningsbruk; malerpensler; trykklisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238690 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613113 
(220) Inndato: 2006.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square 
Enix Co Ltd), 3-22-7, Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinspillprogramvare; 

videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske 
disker, magnetiske disker og/eller halvleder-ROM'er 
som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; 
audiovisuelle opptak i form av optiske disker, 
magnetiske disker og/eller halvleder-ROM'er som 
inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som 
animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som 
inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som 
inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som 
animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som 
inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som 
animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper 
for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; 
minnekortetuier; CD-etuier; kontroller til videospill; 
nedlastbar datamaskingrafikksoftware inneholdende 
bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller 
mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere 
(bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller 
mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak som 
hovedsakelig omhandler tegneseriefigurer og/eller 
videospillfigurer; nedlastbare  musikklydopptak; 
nedlastbare lydopptak som anvender 
menneskestemmer og inneholder morgenvekkings- 
og/eller vekkingsbeskjeder; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av magasiner, tidsskrifter og/eller nyhetsbrev på 
området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, 
tegneserier og/eller generell underholdning. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238691 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613114 
(220) Inndato: 2006.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norges Handelshøyskole, Hellev. 30, 5045 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
rådgivning vedrørende utvikling og evaluering av ledere 
og organisasjoner. 
 
41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige tjenester, forskning og 
utvikling. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238692 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200610014 
(220) Inndato: 2006.09.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

0114 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for 
belysning. 
 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser; utleie av skip og 
oljeinstallasjoner. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; oljeleting, 
konsulentbistand ved oljeleting, analysetjenester for 
utnyttelse av oljefelt, konsulentbistand ved oljefelt, i 
geologisk leting, geologiske grunnundersøkelser, 
kjemiske analyser og undersøkelser. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238693 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200610417 
(220) Inndato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

0114 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler, støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for 
belysning. 
 
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; oljeleting, 
konsulentbistand ved oljeleting, analysetjenester for 
utnyttelse av oljefelt, konsulentbistand ved oljefelt, 
geologisk leting, geologiske grunnundersøkelser, 
kjemiske analyser og undersøkelser. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238694 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200610800 
(220) Inndato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet 2006.04.05 EM 005001524 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Holderli 19, 
8405 WINTERTHUR, CH 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Potpurri. 

 
5 Luftforfriskningspreparater; 
luftrensingspreparater; luftforfriskningspreparater for 
rommet; deodoranter; preparater for nøytralisering av 
lukt; parfymeringspreparater for atmosfæren; 
sprayparfyme for rom; preparater for parfymering eller 
for å skape vellukt for luften. 
 
11 Apparater og instrumenter, alle for 
duftavgivelse, rensing eller forfriskning av atmosfæren; 
deler, bestandeler og utstyr for alle foran nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238695 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200610802 
(220) Inndato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet 2006.04.05 EM 005001441 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Holderli 19, 
8405 WINTERTHUR, CH 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Potpurri. 

 
5 Luftforfriskningspreparater; 
luftrensingspreparater; luftforfriskningspreparater for 
rommet; deodoranter; preparater for nøytralisering av 
lukt; parfymeringspreparater for atmosfæren; 
sprayparfyme for rom; preparater for parfymering eller 
for å skape vellukt for luften. 
 
11 Apparater og instrumenter, alle for 
duftavgivelse, rensing eller forfriskning av atmosfæren; 
deler, bestandeler og utstyr for alle foran nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 



 registrerte varemerker 2007.04.16 - 16/07

 

29 
 

(111) Reg.nr.: 238696 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200612438 
(220) Inndato: 2006.11.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Twentieth Century Fox Film Corp, 10201 West Pico 
Boulevard, CA90035 LOS ANGELES, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spillefilmer og filminnspillinger innen 

kategorien komedie; forhåndsinnspilte videbånd, 
DVD'er og VCD'er; forhåndsinnspilte lydbånd og CD'er; 
nedlastbare lyd- og bilde-/videoopptak; nedlastbare 
spillefilmer, filminnspillinger og fjernsynsprogrammer; 
nedlastbar(e) ringetoner, grafikk, bakgrunnsbilder 
(wallpaper), samt musikk via et globalt datanettverk og 
trådløse enheter; skjermsparerprogramvare for 
datamaskiner; dataprogramvare inneholdende 
underholdning i form av spillefilmer og filminnspillinger; 
video- og dataspillprogramvare; dekorative magneter. 
 
16 Tegneserier og tegneseriebøker; plakater; 
postkort; suvenirprogrammer relatert til spillefilmer og 
filminnspillinger; løsbladpermer og -mapper; notisbøker; 
mapper (foldere); skrive-og notisblokker; tomme 
skrivejournaler; notatblokker; adressebøker; 
avtalebøker; bokomslag og -permer; støtfangeretiketter 
og -klistremerker; etiketter og klistremerker; etikett-og 
klistremerkealbumer; skrivebordkalendere; 
veggkalendere; bokmerker; byttekort; fotoalbumer; 
dørhåndtakhengere av papir; monterte og umonterte 
fotografier; prospekt- og gratulasjonskort; en serie av 
fiksjonsromaner; humor- og komediebøker; penner og 
blyanter. 
 
25 Hatter og luer; skyggeluer (caps); t-skjorter; 
skjorter; tanktopper; bukser; gensere og trøyer; 
treningsbukser; gensere; undertøy; undertrøyer; 
boksershorts; pyjamas; nattkjoler; nattskjorter; tøfler; 
kapper og kåper; slips; sokker; frakker; jakker; badetøy; 
sko; belter; halloween- og maskeradekostymer samt 
masker solgt i forbindelse dermed; bekledning for 
spedbarn. 
 
41 Tilby online informasjon innen feltet spillefilm-
, filminnspillings-, fjernsyns- og videounderholdning via 
et globalt kommunikasjonsnettverk; 
underholdningstjenester i form av programmer 
inneholdende komedie sendt via trådløse 
kommunikasjonsinnretninger, nemlig mobiltelefoner, 
personlige digital assistenter (PDA), datamaskiner, og 
trådløse håndholdte enheter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238697 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200610851 
(220) Inndato: 2006.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

B OF A ISSUANCE B.V. 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bank of America Corp, 100 North Tryon Street, NC 
28225 CHARLOTTE, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Bankvirksomhet og dertil relaterte finansielle 

tjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 

  
 
(111) Reg.nr.: 238698 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200611635 
(220) Inndato: 2006.10.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dannor AS, Postboks 2485, Solli, 0202 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogramvare 
 
42 Dataprogrammering, utvikling og vedlikehold 
av dataprogramvare, konsulenttjenester innenfor de 
nevnte tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238699 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200611190 
(220) Inndato: 2006.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stiftelsen Connect Norge, Gaustadalléen 21, 
Forskningsparken, 0349 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand til bedriftsledelse, 

forretningsevaluering, bedriftsundersøkelser, 
konsulentbistand i forretningssaker, faglige 
konsultasjoner om forretninger, konsulentbistand i 
forretningssaker, markedsundersøkelser, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
økonomiske beregninger, public relation (PR-
virksomhet), konsulentbistand i forretningssaker ved å 
sette sammen et team av personer som kan gi kunder 
eller foreningens medlemmer bistand til bedriftsledelse 
og bedriftsutvikling; konsulentvirksomhet i forbindelse 
med oppstart, utvikling, ledelse og administrasjon av 
bedrifter. 
 
41 Undervisning og utdanningsvirksomhet, 
organisering og ledelse av seminarer, kongresser og 
symposium; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer, filmproduksjon på videobånd, 
opplæringsvirksomhet i form av å sette sammen et 
team av personer som kan gi kunder eller medlemmer 
undervisning eller praktisk opplæring.  
 
42 Tjenester til foreningens medlemmer, 
herunder informasjon om pågående prosjekter og å 
bistå foreningens medlemmer til å komme i kontakt 
med hverandre; juridiske tjenester, 
konsulentvirksomhet og planleggingsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238700 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613157 
(220) Inndato: 2006.11.16 
(300) Søknadsprioritet 2006.10.19 KR 40-2006-0052806 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LG Corp, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu SEOUL, KR 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Bærbare kommunikasjonsapparater og - 

innretninger; radioer; mikrotelefoner og håndapparater; 
walkietalkier; satellittelefoner; landkabeltelefoner; 
digitale mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238701 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200611191 
(220) Inndato: 2006.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stiftelsen Connect Norge, Gaustadalléen 21, 
Forskningsparken, 0349 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand til bedriftsledelse, 

forretningsevaluering, bedriftsundersøkelser, 
konsulentbistand i forretningssaker, faglige 
konsultasjoner om forretninger, konsulentbistand i 
forretningssaker, markedsundersøkelser, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
økonomiske beregninger, public relation (PR-
virksomhet), konsulentbistand i forretningssaker ved å 
sette sammen et team av personer som kan gi kunder 
eller foreningens medlemmer bistand til bedriftsledelse 
og bedriftsutvikling; konsulentvirksomhet i forbindelse 
med oppstart, utvikling, ledelse og administrasjon av 
bedrifter. 
 
41 Undervisning og utdanningsvirksomhet, 
organisering og ledelse av seminarer, kongresser og 
symposium; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer, filmproduksjon på videobånd, 
opplæringsvirksomhet i form av å sette sammen et 
team av personer som kan gi kunder eller medlemmer 
undervisning eller praktisk opplæring.  
 
42 Tjenester til foreningens medlemmer, 
herunder informasjon om pågående prosjekter og å 
bistå foreningens medlemmer til å komme i kontakt 
med hverandre; juridiske tjenester, 
konsulentvirksomhet og planleggingsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238702 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613158 
(220) Inndato: 2006.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kari Øye, Flagveien 89, 7670 INDERØY, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Tran naturell og tran med diverse 

urtetilsetninger 
 
39 Transport, innpakking og lagring av varer, 
organisering av reiser 
 
40 Bearbeiding av olje og urter, tapping på 
flasker 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, kurs, 
opplysningsvirksomhet 
 
42 Utvikle nye produkter med marint opphav 
 
44 Ernæringsterapeutisk veiledning 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238703 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613163 
(220) Inndato: 2006.11.16 
(300) Søknadsprioritet 2006.10.19 KR 40-2006-0052805 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LG Corp, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Bærbare kommunikasjonsapparater og -
innretninger; radioer; mikrotelefoner og håndapparater; 
walkietalkier; satellittelefoner; landkabeltelefoner; 
digitale mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238704 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200402153 
(220) Inndato: 2004.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stadium AB, Box 773, 60117 NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Vesker, ryggsekker. 

 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Golfkøller, golfpegger, golfbager, 
golfhansker, golfballer. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238705 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613164 
(220) Inndato: 2006.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tecnologica de Alimentos SA, Las Begonias 441, 
Oficina 352 SAN ISIDRO, LIMA, PE 

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

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238706 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200113216 
(220) Inndato: 2001.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CMS Legal Services EEIG, B-1050 Brüssel, BE 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansielle og økonomiske 
rådgivningstjenester, finansiell virksomhet, 
skatterådgivning. 
 
42 Juridiske tjenester; rådgivnings- og 
konsulenttjenester relatert til juridiske tjenester og 
bistand. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238707 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200612811 
(220) Inndato: 2006.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2006.05.11 US 78/881,677 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GTx Inc, Van Vleet Building, 3 North Dunlap Street, 
Third Floor, TN38163 MEMPHIS, US 

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

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

preparater for forebygging og behandling av prostata 
kreft; farmasøytiske preparater for behandling av 
lidelser relatert til prostata kreft. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238708 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613166 
(220) Inndato: 2006.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nordtang AS, Rinøyvåg, 8581 VESTBYGD, NO 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 
Grønland, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Gjødningsmidler og gjødsel for landbruket. 

 
3 Kosmetikk; hudpleieprodukter; kosmetiske 
kremer og lotioner; kosmetiske oljer; fuktighetskremer; 
ansiktskremer og lotioner; kroppskremer og lotioner; 
hårpleieprodukter; hårfargeprodukter; såper; dusjgeler; 
barberkremer, -skum og -lotioner.  
 
29 Spiselige produkter fra marine anlegg; 
konserverte, tørrete og kokte spiselige produkter fra 
marine anlegg; friske spiselige produkter fra marine 
anlegg omfattende friske alger, tang og tare; tabletter 
av produkter fra marine anlegg omfattende alger, tang 
og tare. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238709 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613168 
(220) Inndato: 2006.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VICKS ENERGY 
(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, NO 

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Reg.nr.: 238710 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613117 
(220) Inndato: 2006.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intermune Inc, 3280 Bayshore Boulevard, CA94010-
1317 BRISBANE, US 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238711 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 199912265 
(220) Inndato: 1999.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, 
Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Sending av 

radio- og fjernsynsprogrammer. Registreringen omfatter 
ikke pressebyråer, informasjonsbyråer (nyheter) og 
informasjon om telekommunikasjon. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; sending av radio- og 
fjernsynsprogrammer. Registreringen omfatter ikke 
utgivelse av tidsskrifter og bøker; brevskoler; utlån av 
bøker og tidsskrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238712 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613169 
(220) Inndato: 2006.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kari Øye, Flagveien 89, 7670 INDERØY, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Tran/torskeleverolje med og uten urter 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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(111) Reg.nr.: 238713 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613170 
(220) Inndato: 2006.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(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, NO 

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

vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; 
gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og 
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 
 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 238714 
(151) Reg.dato.: 2007.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200613176 
(220) Inndato: 2006.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pedmed Roy Martin Pedersen, Postboks 169, 3791 
KRAGERØ, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Medisinske tjenester og helsetjenester 

herunder spa-virksomhet, fysioterapitjenester, 
skjønnhetspleie, klinikker. 

(450) Kunngjøringsdato  16/07, 2007.04.16 
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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: 0187440 
(151) Int.reg.dato: 1955.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200608845 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOILES DE MAYENNE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bertrand et Jean-Gustave Denis & Cie SA, FONTAINE-
DANIEL, MAYENNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Cloths for upholstery. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0189875 
(151) Int.reg.dato: 1976.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200612254 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Villiger Söhne AG, 5735, PFEFFIKON-LUZERN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Manufactured tobacco. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0288182 
(151) Int.reg.dato: 1964.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200612255 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Westfälische Drahtindustrie GmbH, Wilhelmstraße 7, 
59067, HAMM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Multiple strand non-electrical cables of metal, 

stranded in parallel with steel cores of steel wires and 
impregnated. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0497363 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200601828 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UNAXIS Deutschland Holding GmbH, Karl-
Hammerschmidt-Strasse 38, 85609, 
ASCHHEIM/DORNACH, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Lubricants and fluids for vacuum pumps; 
greases for vacuum engineering. 
 
6 Vacuum pumps; gate valves; piping, 
couplings and components for vacuum engineering. 
 
7 Vacuum pumps: rotary pumps, fluid 
entrainment pumps, mechanically driven pumps, 
adsorption vacuum pumps; controlling and regulating 
devices for vacuum pumps; vacuum valves and 
stopcocks, gate valves, separators, condensers and 
filters; apparatus and systems for basic, medium, 
advanced and ultra vacuum engineering; degasifying, 
filling, impregnation, mixing, hot pressing, isothermal 
stamping, casting installations; vacuum thin film 
deposition installations for optics and electronics; 
welding units and apparatus; gas separators; 
installations for manufacturing and developing metal 
powders; units for manufacturing monoglycerides. 
 
9 Measuring, regulating, controlling and 
monitoring devices for vacuum pumps; leak detectors 
and sealing monitoring apparatus; vacuum gauges; 
surface analysis installations; sample analysers using 
ionizing radiation; layer thickness meters and deposit 
controllers; gas analyzers; metallisation and thin film 
deposition installations using evaporation or cathode 
sputtering; welding apparatus; scientific and technical 
teaching apparatus; physics apparatus and measuring 
instruments for research purposes. 
 
11 Vacuum stopcocks, vacuum chambers, 
filters; cryogenic and cryostatic apparatus and systems; 
drying, freeze-drying, sintering, distillation, heat 
treatment and melting installations; vacuum metal 
processing installations; smelting, purifying, refining 
and reconditioning furnaces; vacuum furnaces: arc 
furnaces, induction furnaces, electron bombardment 
furnaces and electroslag remelt furnaces; apparatus 
and elements for the nuclear industry; gas furnaces, 
purifiers and recuperators, monocrystal pullers and 
zone refining furnaces. 
 
16 Scientific and technical teaching material. 
 
17 Pipes, joints and components for vacuum 
engineering; sealants, luting agents and sealer 
varnishes for vacuum engineering. 
 
20 Vacuum pumps; gate valves. 
 
37 Repair, maintenance and overhauling of 
apparatus, installations and components for vacuum 
engineering and for its applications in metallurgy; after-
sales service (servicing) in all fields of vacuum 
engineering and in its applications in metallurgy. 
 
40 Treatment of products of materials at high or 

reduced temperatures and/or in a vacuum. 
 
41 Training and seminars (courses) in all the 
fields of vacuum engineering and in its applications in 
metallurgy. 
 
42 Technical consulting and engineering, 
projects and seminars (studies) in all the fields of 
vacuum engineering and in its applications in 
metallurgy; study and analysis of products or materials 
at high or reduced temperatures and/or in a vacuum. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0538144 
(151) Int.reg.dato: 1989.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.05.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200609195 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Demp BV, Hagenweg 1 F, 4131LX, VIANEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Lamps. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0558203 
(151) Int.reg.dato: 1990.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.07.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200609196 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Château du Breuil SAS, Le Breuil-en-Auge, 14130, 
PONT-L'ÉVÊQUE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Calvados du pays d'Auge or other alcoholic 

beverages. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0706412 
(151) Int.reg.dato: 1998.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 199902131 
(220) Notifikasjonsdato: 1999.02.25 
(300) Søknadsprioritet: 1998.05.15 DE 398 27 440 
(540) Gjengivelse av merket: 

S. OLIVER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 s Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG, Ostring, 97228, 
ROTTENDORF, DE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, addition 

for bath, included in this class, shower gels, deodorant 
for personal use, hair tonic, products for cleaning, care 
and embellishment of hair, setting lotion, hair colouring, 
hair tinting, nail polish, nail polish remover, cosmetic 
sun protection products, dentifrices, mouth washes and 
dental care produts not for medical purposes. 
 
6 Packing boxes made of metal. 
 
9 Glasses made of metal and plastic, sun 
glasses, spectacle case. 
 
14 Fashion jewellery, watches. 
 
18 Products made of leather, namely bags, in 
particular sport and shopping bags and other products 
made of leather, namely non adapted containers, 
leather products, in particular toilet bags, purses, key 
bags. 
 
20 Packing boxes made of plastic. 
 
25 Shoes. 
 
26 Buttons, badges as parts of fashion jewellery.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0791530 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200212374 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Viking Life-Saving Equipment A/S, Sædding Ringvej 
13, 6710, ESBJERG V, DK 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Protective suits for aviators, anti-exposure 

suits, immersion suits, blinkers, breathing apparatus 
except for artificial respiration, breathing apparatus for 
underwater swimming, marking buoys, signalling 
buoys, clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, davits, distress signals, embarkation 
ladders, emergency escape breathing devices, 
workmen's protective face-shields, fire-boats, fire 
beaters, fire blankets; fire alarms for the maritime 
industry, fire extinguishing apparatus for the maritime 
industry, fire hoses, coupling and nozzies for the 
maritime industry; flashing lights, luminous signs, 
garments for protection against fire, gloves for 
protection against accidents, protective helmets, life 
belts, life buoys, life jackets, life nets, life-saving rafts, 
containers for life-saving rafts, rescue boats, rescue 
lines, protective masks, nets for protection against 
accidents, safety nets, safety restraints; shoes and 
boots for protection against accidents, irradiation and 
fire, safety lines, signal bells, signalling lanterns, 
signalling whistles, sprinkler system for fire protection 
for the maritime industry, swimming belts, swimming 
jackets, life vests, thermal protective aid, bullet-proof 
vests, bullet-proof waistcoats, marine evacuation 
systems. 
 
37 Installation and maintenance of all kinds of 
safety and life-saving equipment for the maritime 
industry, and maintenance of thermal protective aids 
and fire fighter protective equipment. 
 
41 Training and educational services, namely 
conducting classes and seminars in the use of all kinds 
of safety and life-saving equipment for the maritime 
industry and in the use of thermal protective aids and 
fire fighter protective equipments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0810232 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200608591 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

B.O.B. 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 BBE Healthcare Ltd, I.D.A. Cluster Units, Block 2, Coes 
Road, DUNDALK, CO. LOUTH, IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0811357 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200608852 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Analytical Systems Pty Ltd, 67-75 Raglan Street, 
Vic3072, PRESTON, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software package/program for the 

hospitality industry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0826164 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200406767 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.17 DE 303 35 583.2/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ewald Dörken AG, Wetterstrasse 58, 58313, 
HERDECKE, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Goods made from plastics (semi-finished 
products); sealing and insulating sheets, insulating roof 
underlay, carrier sheets and dimpled sheets; insulating 
plastic films; plastic films and objects thereof, namely 
coverings for store rooms and for use in horticulture; 
protection and draining sheets made from plastic; 
insulating films, insulating fabrics; insulating boards. 
 
19 Non-metallic building materials; non-metallic 
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-
metallic mouldings for construction purposes; non-
metallic frames and profiles for window and door 
assembling; non-metallic windows and doors and parts 
thereof; small green-houses, not of metal; non-metallic 
parts of weather tiling for buildings, plastic composite 
sheets (building materials), reinforced and non-
reinforced separating, protecting and draining sheets, 
carrier sheets, dimpled sheets for construction 
purposes; industrial textiles and woven fabrics for 
construction purposes; geotextiles; building materials 
for protecting basement and foundation walls and for 
soil stabilization and drainage, included in this class; 
sheets for high-pitched roofs. 
 
22 Tarpaulins for constructions purposes 
included in this class; tarpaulins and plastic sheets for 
scaffolding; tarpaulins and awnings for scaffolding for 
construction purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0854422 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200507692 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.15 DE 304 01 554.7/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, 77761, SCHILTACH, 
DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus and instruments for controlling of 

sanitary apparatus and instruments; photovoltaic 
installations, thermostats, measuring instruments. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; water heating 
installations, water storage installations, heat 
accumulators, solar installations (as far as included in 
this class), solar collectors for heat production, water 
treatment installations, water refinement installations; 
apparatus and instruments for the treatment of water 
and refinement of grey water, apparatus for 
disinfection, water filtering installations, filter for water 
refinement, apparatus for ultraviolet ray treatment (not 
for medical purposes); mixing valves as parts of 
sanitary installations, manually and automatically 
operated plumbing fittings for the supply and draining of 
water; mixer taps for wash stands, bidets, sinks, bath 
tubs and shower tubs; sanitary tubs and basins, bath 
tubs, shower tubs, whirlpool tubs, bidets, showers and 
shower cabins; showers and sets consisting of shower 
combination installations, overhead showers, lateral 
showers, shower holders and sanitary hoses; shower 
combination installations, overhead showers, lateral 
showers, sanitary hoses, nozzles as parts of sanitary 
installations, shower holders; pre-assembled 
multifunctional showers; complete shower units; supply 
and discharge fittings for sanitary basins, wash stands, 
sinks, bidets, bath tubs and shower tubs; supply and 
discharge pipes for water; lighting apparatus; casing 
and revetments generally made of non metallic 
materials as parts of sanitary installations; parts of the 
aforesaid goods; electric water storage and heat 
accumulators; siphons (traps), parts of sanitary 
installations. 
 
20 Shaving mirrors and mirrors, consoles, valves 
for water conduits made of synthetic materials (not 
made of metal), connectors for sanitary hoses or pipes; 
cupboards with mirrors and furniture for bathrooms; 
parts of the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0858687 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200509243 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 EM 004216255 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Excellent Brands Ltd, Thurston House, 80 Lincoln 
Road, PE12SN, PETERBOROUGH 
CAMBRIDGESHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Articles for cleaning purposes; sponges; 

brushes; steelwool; prepared and impregnated gloves, 
rags, cloths and wipes for cleaning, stain removing, 
polishing, dulling and brightening common metals and 
their alloys, chrome, precious metals jewellery, 
watches, glass, crystal, china, cutlery, ceramic, chrome 
and metal surfaces and other household surfaces and 
objects; gloves, rags, cloths and wipes for handling, 
dusting, cleaning, stain removing, polishing, dulling and 
brightening common metals and their alloys, chrome, 
precious metals, jewellery, watches, glass, crystal, 
china, cutlery, ceramic, chrome and metal surfaces and 
other household surfaces and objects; gloves, rags, 
cloths and wipes impregnated with disinfectants for 
cleaning; gloves, rags, cloths and wipes impregnated 
with germicides for cleaning; deodorising apparatus for 
household use; apparatus for dispensing perfumes, air 
freshening or air purifying preparations into the 
atmosphere; oil and perfume burners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860569 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510070 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.07 CH 534835 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sulzer Hexis AG, Postfach 414, 8400, WINTERTHUR, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Devices for heat production (electrochemical 

cells) as well as their parts and components, 
particularly electrolytic plates; electrolytic plates of 
ceramic materials; electrode-coated electrolytic plates; 
electrolytic plates applied in batteries and modules; 
fittings; metal fittings, electroslag fittings for the 
conduction of electric current and liquid gas; devices for 
the production and preparation of fuel gas for 
electrochemical cells based on fuel gas and/or liquid 
gas; heat exchangers; heating apparatus with 
electrochemical cells; heat accumulators; all the 
aforementioned goods in the form of stationary, mobile 
and portable facilities and devices for vehicles and 
buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861278 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200510361 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 DE 304 37 480.6/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, 77761, SCHILTACH, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for lighting, cooking, refrigerating, 

drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; 
water treatment installations, water refinement 
installations; apparatus and instruments for the 
treatment of water and refinement of grey water, 
apparatus for disinfection, water filtering installations, 
filters for water refinement, apparatus for ultraviolet ray 
treatment (not for medical purposes); mixing valves as 
parts of sanitary installations, manually and 
automatically operated plumbing fittings for the supply 
and draining of water; mixer taps for wash stands, 
bidets, sinks, bath tubs and shower tubs; sanitary tubs 
and basins, bath tubs, shower tubs, whirlpool tubs, 
bidets, shower systems and shower cabins; shower 
combination installations, complete shower units; pre-
assembled multifunctional showers; showers and sets 
consisting of shower combination installations, 
overhead showers, lateral showers, shower holders 
and sanitary hoses; hand showers, body showers, head 
showers, lateral showers, sanitary hoses; nozzles as 
parts of sanitary installations, showers and baths; 
shower holders; baths, massage baths, whirlpool baths, 
the aforementioned goods also used as wellness 
apparatus; water jet aerators; supply and discharge 
fittings for sanitary basins, wash stands, sinks, bidets, 
bath tubs and shower tubs; siphons (traps), parts of 
sanitary installations; supply and discharge pipes for 
water; parts of the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.04 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2007.04.16 - 16/07

 

41 
 

(111) Int.reg.nr: 0861730 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200510476 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Via Magazacilik Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, 
Barbaros Cad. Tekstilkent Bulvari Tekstilkent Ticaret 
Merkezi Galeri A19 No. 22, ESENLER-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing made from all kinds of materials, 

except protective ones (underwear and outerwear); 
socks; footwear, shoes, boots, half-boots, rain boots, 
ski boots, special sporting/gymnastic shoes, sandals, 
slippers, lace boots and their parts, sports shoes and 
studs for sports shoes, shoe parts namely heelpieces, 
heels, footwear uppers; headgear; caps, hats, berets, 
skull caps, hoods, knitted hats, rain hats, bandanas, 
headbands (clothing), scarves, ascots, boas (necklets), 
woman's stoles; clothing for babies; babies' diapers of 
textile, babies' napkins of textile, layettes (clothing), 
underwear for babies, nylon diapers, bibs (except 
paper); ties, neckties, mufflers, neck scarves, shawls, 
scarfs, sarongs, collars for dresses, maniples, muffs, 
wristbands, belts, suspenders, braces for clothing, 
garters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0874556 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200601702 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.28 LT 2005 2110 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UAB Siauliu Tauro Televizoriai, Pramones g. 15, 
78137, SIAULIAI, LT 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Television apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0877790 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200608593 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RE LE VI SpA, Via Postumia, 1, 46040, RODIGO 
(MANTOVA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 

absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; candles, scented candles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0887924 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200607649 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.16 SE 2005/06783 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hàkan Flink, Storholmsvägen 262, 13253, SALTSJÖ-
BOO, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Slices and flakes of dried meat. 

 
30 Coffee, tea, artificial coffee;  honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0888011 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200607756 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pharma Mar SA, Avda. de los Reyes, 1, Pol. Ind. La 
Mina-Norte, 28770, COLMENAR VIEJO, MADRID, ES 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products and preparations for 

use in the therapeutic aspect of human oncology. 
 
42 Technical and scientific research services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0889192 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200608104 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crystalp Schmuck GmbH, Swarovskistraße 58, 6112, 
WATTENS, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Real jewels and trinkets; jewellery, precious 

stones; imitation gemstones; horlogerie; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes. 
 
21 Household utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glassware, 
porcelain, crystal (glassware), and earthenware not 
included in other classes. 
 
25 Clothing inclusively ladies apparel, footwear, 
headgear, belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0889321 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200608261 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.11 CH 546271 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SIGA Services AG, Rütmattstrasse 7, 6017, RUSWIL, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Adhesives used in industry, gluten (glue) 

other than for stationery or household purposes. 
 
17 Adhesive tapes and self-adhesive tapes other 
than stationery and not for medical or household 
purposes; insulating tape; packing, stopping and 
insulating materials; metal foil for insulation; plastic 
films, sheets of padding materials and viscose sheets, 
other than for packing. 
 
19 Non-metallic building materials. 
 
41 Arranging and conducting training workshops 
(education and training) for applying the above goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0889831 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200608367 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kinnarps AB, Industrigatan 1, 52188, KINNARP, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Cupboards for stationery (office requisites); 
instructional and teaching material (except apparatus), 
including flip-chart stands office equipment, except 
furniture, including writing tablets, pen holders and 
pencil cases, letter trays, file and directory racks, 
bookends and boxes for sets of books. 
 
20 Furniture and office furniture, including tables, 
desks, table tops, pedestals, cupboards, bookshelves, 
furniture shelves, screens (furniture), benches 
(furniture), mirrors, seating including chairs, armchairs, 
sofas and desk chairs; writing boards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0889832 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200608368 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.12 EM 4536793 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kinnarps AB, Industrigatan 1, 52188, KINNARP, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Cupboards for stationery (office requisites); 
instructional and teaching material (except apparatus), 
including flip-chart stands office equipment, except 
furniture, including writing tablets, pen holders and 
pencil cases, letter trays, file and directory racks, 
bookends and boxes for sets of books. 
 
20 Furniture and office furniture, including tables, 
desks, table tops, pedestals, cupboards, bookshelves, 
furniture shelves, screens (furniture), benches 
(furniture), mirrors, seating including chairs, armchairs, 
sofas and desk chairs; writing boards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0889870 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200608429 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.26 DE 305 63 848.3/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 elero GmbH, Linsenhofer Strasse 59-63, 72660, 
BEUREN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric motors for actuating roller blinds or 

awnings. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0889881 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200608433 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alois Pöschl GmbH & Co KG, Dieselstrasse 1, 84144, 
GEISENHAUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobacco, raw and processed; tobacco 

products, namely cigarettes, cigars, cigarillos, smoking 
tobacco; smoker's articles, namely pipes, pipe filters, 
pipe cleaners, pipe stands, pipe ashtrays, pipe stems 
and pipe tools, all not made of precious metal; 
humidifiers for tobacco products; cigarette papers; 
cigarette rolling apparatus; cigarette sleeves; cigarette 
sleeve fillers; matches; filter tips; tobacco pouches; 
ignition apparatus and flints for cigarette lighters; 
cartons and pouches for cigars, cigarettes, pipes, snuff 
and tobacco not of precious metal; herbs for smoking; 
tobacco tins not made of precious metal; cigar cutters; 
liquefied gas cartridge cylinders for cigarette lighters; 
pocket lighters not made of precious metal or coated 
therewith; cigar and cigarette cases not of precious 
metal, snuff; snuff takers' articles, namely snuff boxes 
and snuff dispensers not made of precious metal or 
coated therewith; chewing tobacco; parts and fittings for 
all the aforesaid goods in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0889883 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200608434 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.22 IT MI200C012310 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 A Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SrL, Via 
Sette Santi 3, 50131, FIRENZE, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Lancets for finger pricking system for 

professional use and use in hospital. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0889902 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200608438 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.16 US 78775448 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Washington Shoe Co, 21001 72nd Avenue S, 
WA98032, KENT, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Boots; work boots; snow boots; rubber boots; 

rain boots; shoes; clogs; sandals; moccasins; slippers; 
footwear; rain coats; sleepwear; loungewear; T-shirts; 
sweatpants; sweatshirts; hats; rain hats; and headwear.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0889953 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200608440 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.31 DE 305 51 316.8/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mederer GmbH, Oststrasse 94, 90763, FÜRTH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Confectionery for medical purposes, in 
particular jelly bonbons also with chocolate filling or 
chocolate glazing, gum bonbons including fruit gum 
bonbons and wine gum bonbons also with chocolate 
filling or chocolate glazing, foamed sugar confectionery, 
liquorice including fruit liquorice, chewing bonbons, 
hard bonbons, syrup. 
 
30 Confectionery, in particular jelly bonbons also 
with chocolate filling or chocolate glazing, gum bonbons 
including fruit gum bonbons and wine gum bonbons 
also with chocolate filling or chocolate glazing, foamed 
sugar confectionery, liquorice including fruit liquorice, 
chewing bonbons, hard bonbons, syrup (none of the 
aforesaid goods for medical purposes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0889969 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200608443 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.29 US 78782293 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Almod Diamonds Ltd, 592 5th Avenue, 9th Floor, 
NY10036, NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retail jewelry stores and retail stores 

featuring diamonds, watches, and jewelry, namely, 
loose diamonds, necklaces, rings, bracelets, earrings, 
pins, cuff links and pendants in precious and semi-
precious gemstones and metals, crystal products, 
namely, figurines, balls, vases, writing instruments, 
namely, pens and pencils, leather goods, namely, 
wallets, belts, business card holders, appointment 
books, attachés and briefcases, key chains. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0889982 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200608444 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.28 US 78781935 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AeroGrow International Inc, 900 28th St. Suite 201, 
CO80303, BOULDER, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Gardening appliance systems, namely 

hydroponic and aeroponics, agricultural and 
horticultural propagation systems, for use in growing 
plants, namely, one or more environmentally controlled 
chambers and apparatus capable of providing water, 
plant nutrients, and light, said system comprising an 
irrigation unit, water pump, lighting fixtures, and lights, 
said system sold with integrated components for plant 
growth, namely seed pod units consisting of containers, 
sponge-like growth matrices, seeds, and plant 
nutrients, all sold as a unit. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0889984 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200608445 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.04 EM 4815692 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 
NECKARSULM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietary supplements included in this class; 

vitamin preparations and freely saleable medication. 
 
29 Dietary supplements for non-medical 
purposes on the basis of protein, fats, fatty acids, with 
the addition of vitamins, minerals, trace elements, 
either alone or in combination, included in this class. 
 
30 Dietary supplements for non-medical 
purposes on the basis of carbohydrates, dietary fibres, 
with the addition of vitamins, minerals, trace elements, 
either alone or in combination, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0890009 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200608449 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.22 CH 541261 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dottikon ES Holding AG, Hembrunnstrasse 17, 5605, 
DOTTIKON, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Aldehydes, alcohol, anhydrides, ethers, 

acetates, bases (chemical products); benzene 
derivatives; chemical preparations for use in 
photography; chemical products for use in industry; 
chemical preparations for scientific purposes (other 
than for medical or veterinary use); combusting 
preparations (chemical additives for fuels); chemical 
preparations for the manufacture of paints; chemical 
reagents (not for medicinal or veterinary use); 
chlorides; detergents used during manufacturing 
operations; diagnostic preparations, other than for 
medical or veterinary purposes; esters; hydrates; 
chemical catalysts; plant growth regulating 
preparations; picric acid; reagents for scientific 
applications; acids; benzene-based acids; all the above 
goods of Swiss origin. 
 
5 Aldehydes for pharmaceutical purposes; 
amino acids for medical purposes; amino acids for 
veterinary purposes; medicines for human purposes; 
medicines for veterinary purposes; ethers for 
pharmaceutical purposes; acetates for pharmaceutical 
purposes; chemical-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary purposes; 
esters for pharmaceutical purposes; herbicides; 
radiological contrast substances for medical purposes; 
acids for pharmaceutical purposes; weedkillers; vermin 
destroying preparations; cellulose ethers for 
pharmaceutical purposes; cellulose esters for 
pharmaceutical purposes; sugar for medical purposes; 
all the above goods of Swiss origin. 
 
42 Chemistry services; chemical analysis; 
research and development of new products for third 
parties; chemical research; quality control. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0890024 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200608452 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co KG, Alexander-
Wiegand-Strasse, 63911, KLINGENBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Measuring apparatuses, in particular 

mechanical and electrical pressure gauges, 
temperature gauges and dynamometers as well as 
parts and fittings thereof, namely connection fittings, 
separating seals for substances to be measured, 
electrical power sources and power separators, 
electrical information devices for measured values and 
calibrating devices with respect thereto. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890047 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200608454 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.02 CH 543828 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shell Brands International AG, Baarermatte, 6340, 
BAAR, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal pipes and tubes with rubber coatings. 

 
17 Rubber goods for use in oil and gas wells; 
rubber beads, rubber coatings for pipelines; rubber 
sealing gaskets (packers), in particular sealing gaskets 
for the local insulation of wellbores and sealing gaskets 
used in production (production packers); rubber joints, 
in particular joint packings for well equipment, all 
aforementioned products used in relation with oil and 
gas wells. 
 
42 Research services relating to rubber products 
used in oil and gas wells. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0890050 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200608455 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078, AACHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations for human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890062 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200608457 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yerevan Brandy Company CJSC, 2, Isakov Avenue, 
375082, YEREVAN, AM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beer). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0890065 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200608458 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yerevan Brandy Company CJSC, 2, Isakov Avenue, 
375082, YEREVAN, AM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beer). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890066 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200608459 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yerevan Brandy Company CJSC, 2, Isakov Avenue, 
375082, YEREVAN, AM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beer). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0890069 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200608460 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yerevan Brandy Company CJSC, 2, Isakov Avenue, 
375082, YEREVAN, AM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beer). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0890072 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200608461 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yerevan Brandy Company CJSC, 2, Isakov Avenue, 
375082, YEREVAN, AM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beer). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890081 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200608463 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.14 BX 1096384 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Klaasje A Rodenburg-van der Wal hodn Koro 
ontwikkelings- en handelsonderneming, Toldijk 20, 
3211BM, GEERVLIET, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines, not included in other classes, and 

machine tools; agricultural machines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0890562 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200608551 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.31 CZ 429431 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SVUS Pharma as, Smetanovo nábrezí 1238/20a, 
50002, HRADEC KRÁLOVÉ, CZ 

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

human and veterinary purposes; nutritional 
supplements for medical use; foodstuffs for special use, 
including for medical use; preparations for diabetics for 
medical use; chemical products for medical and 
sanitary use. 
 
29 Nutritional supplements and foodstuffs for 
special use, not for medical use included in this class. 
 
35 Advertising services, advertisements, sales 
promotion and marketing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890575 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200608553 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.25 BX 1092343 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 
1, 5621BA, EINDHOVEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric apparatus and instruments for 

recording, transmitting, amplifying, reproducing and 
processing sound, images and/or data; sound, image 
and/or datacarriers; optical and magneto-optical disc 
players and recorders for audio, video and computer 
data; blank optical and magneto-optical discs, recorded 
optical and magneto-optical discs featuring music, 
images, text, data, still images and motion pictures; 
disc drives. 
 
35 Business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0890579 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200608555 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.08 DK VA 2005 04886 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Larsen Strings A/S, Egelykke 3, Vollerup, 6400, 
SØNDERBORG, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 15 Musical instruments, strings for musical 

instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890649 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200608574 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.23 DE 305 70 232.7/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Escada AG, Margaretha-Ley-Ring 1, 85609, 
ASCHHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retail services with respect to clothing, 

footwear, headgear, eyeglasses and sunglasses, 
appliances for recordal, transmission or reproduction of 
sound or images, photographic, film and optical 
apparatus and instruments, jewellery, fashion jewellery, 
precious stones, watches, goods made of leather and 
imitations of leather, as far as contained in class 18, 
namely bags and other cases not adapted to the 
products they are intended to contain as well as small 
articles of leather, in particular purses, pocket wallets, 
key cases, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, perfumeries, cosmetics and body care 
products, cutlery, forks and spoons, vehicles, apparatus 
for locomotion by land, air or water, in particular 
bicycles, mopeds, scooters, sports cars, sailing ships, 
boats, musical instruments, paper, cardboard and 
goods made from these materials (as far as contained 
in class 16), printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, furniture, mirrors, picture 
frames, goods made of wood, reed, cork, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics, as far as contained in class 20, 
household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), yarns and threads 
for textile use, textiles and textile goods, as far as 
contained in class 24, bed and table covers, laces and 
embroideries, ribbons and braids, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, 
mats and matting, wall hangings (non-textile), games, 
playthings, gymnastic and sporting articles, as far as 
contained in class 28, decorations for Christmas trees, 
agricultural, horticultural and forestry products, as far as 
contained in class 31, non-alcoholic drinks, as far as 
contained in class 32, alcoholic beverages, as far as 
contained in class 33, tobacco, smokers' articles, 
matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

(111) Int.reg.nr: 0890653 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200608576 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.23 DK VA 2005 04007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100, KØBENHAVN Ø, 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Customs brokerage. 

 
39 Transport of goods and passengers by sea, 
by land and in the air; transport by plane, by ship, by 
boat, by ferry, by barge, by pleasure boat, by hydrofoil, 
by hovercraft, by bus, by car, by railroad, by taxi, by 
tram; transport by sea, by ocean, by lake and by river; 
guarded transport of valuables; transport and storage of 
trash; transport of furniture; booking of travel; booking 
of seats for travellers; arranging of tours and cruises; 
booking of transport; freight forwarding; shipping of 
goods; stevedore activities; loading and unloading of 
goods; transport brokerage; freight brokerage; ship 
brokerage; distribution of parcels; consultancy and 
information on transport; re-floating of ships; salvaging 
and towing of ships; rental of ships and boats, cars and 
busses; rental of garages and parking places; ship 
brokerage and consultancy on ship brokerage; rental of 
vehicle roof racks; consultancy and information on port 
facilities; storing, packaging, wrapping and delivery of 
goods; chauffeur services; courier services (messages 
and goods); storing of goods; piloting; escorting of 
travellers; moving services; rental of warehouses and 
store rooms, including refrigerating and cold stores; 
consultancy and information on storage; rental of 
transport containers; rental of storage containers; 
measuring, calculating, quantity control and condition 
control of goods in connection with transport, loading, 
unloading and storage; track and trace-services (the 
possibility, for transport customers, of tracking and 
tracing their consignments) for goods. 
 
43 Providing of meals for travellers, including 
travellers on ships. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0890831 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200608749 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.23 DE 305 77 146.9/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alkacon Software GmbH, An der Wachsfabrik 13, 
50996, KÖLN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetic and optical data media as far as 

included in this class; computer software. 
 
41 Education; conception, organisation and 
conducting of educational and advanced training 
activities. 
 
42 Technical research consulting; computer 
programming; implementation of computer programs 
into networks; installation and maintenance of computer 
programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890832 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200608750 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.24 DE 305 77 417.4/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alkacon Software GmbH, An der Wachsfabrik 13, 
50996, KÖLN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetic and optical data media as far as 

included in this class; computer software. 
 
41 Education; conception, organisation and 
conducting of educational and advanced training 
activities. 
 
42 Technical research consultancy; computer 
programming; implementation of computer programs 
into networks; installation and maintenance of computer 
programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0890845 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200608756 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.30 BX 1102289 
(540) Gjengivelse av merket: 

Matis Professional Skincare 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Markline SA, 63-65 rue de Merl, 2146, LUXEMBOURG, 
LU 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 

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

including creams and lotions for skin care; hair lotions, 
dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0890898 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200608765 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.12 DE 304 64 489.7/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HSM Pressen GmbH + Co KG, Bahnhofstrasse 115, 
88682, SALEM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Motor-driven machines and machine tools for 

industrial purposes (either electrically, mechanically, 
pneumatically, hydraulically or by a combined drive 
system), as well as parts and subassemblies thereof, 
namely cutting machines for paper, cardboard and 
cartonboard, lever cutting machines, roller cutting 
machines; binding apparatus and binding machines for 
binding using wire binding spines or plastic binding 
spines or with use of adhesive tape (bookbinding); 
thermal binding machines; laminating apparatus for hot 
and/or cold laminating; tape binding machines; 
document shredding machines, document shredders 
for industrial use, including for shredding compact discs 
and credit cards, compact disc shredders for industrial 
use, cutting mechanisms (machine tools) and specially 
adapted stands for document shredding machines; 
specially adapted collecting containers, collecting 
pouches and collecting bags as parts of document 
shredders and document shredding machines; 
combination apparatus which contains document 
shredders and document shredding machines; 
industrial shredding machines for data carriers, namely 
for paper, cardboard and materials partly consisting of 
paper and/or cardboard, for film materials, as well as 
for data carriers in the form of microfilm, tapes, film 
materials, compact discs and diskettes; all the 
aforesaid goods included in this class. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated) 
for industrial purposes, as well as parts thereof, namely 
cutting tools for paper, cardboard and cartonboard, 
lever cutting tools, roller cutting tools; hobby cutters and 
professional cutters; all the aforesaid goods included in 
this class. 
 
16 Printed matter; bookbinding material; 
photographs; instructional and teaching material 
(excluding apparatus); goods made from plastic 
materials (not included in other classes) for storage 
and/or packaging of articles; adhesives for stationery or 
for household purposes, cutting mats and cutting rulers 
(not for measuring); goods of paper or cartonboard 
(cardboard); typewriters and office requisites (excluding 
furniture) included in this class, namely laminating 
apparatus for hot and/or cold laminating, tape binding 
apparatus, accessories for the aforesaid laminating 
apparatus and tape binding apparatus, namely pockets 
of film material and laminating pockets; bookbinding 
apparatus and machines for bookbinding (office 
requisites) using wire binding spines or plastic binding 
spines or with use of adhesive tape, thermal binding 
apparatus, bookbinding materials as accessories for 
the aforesaid bookbinding apparatus, namely plastic 
binding spines, wire binding spines, adhesive tape, 
fabric tape and thermal binding folders; document 
shredders for office use, including for shredding 
compact discs and credit cards, compact disc 
shredders for office use, paper cutters and specially 
adapted stands for office document shredders; 
specially adapted collecting containers, collecting 
pouches and collecting bags for document shredders 
as office requisites; all the aforesaid goods included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0890955 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200608782 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.13 CH 544201 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boa AG, Station-Ost 1, 6023, ROTHENBURG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal connection pipes for gas, including their 
metal supports, connectors and screw closures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0891000 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200608793 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.05 SE 2005/09249 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Medical Vision Research & Development AB, 
Hästholmsvägen 32, 13130, NACKA, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 
 
35 Marketing. 
 
37 Repair and installation of medical equipment. 
 
42 Research; design and development of 
medical equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0891094 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200608809 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.10 CH 547842 
(540) Gjengivelse av merket: 

TASSIMO PLEASURE. 
PERFECTED 

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

 Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, 
8008, ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Coffee and tea vending machines. 

 
11 Electric apparatus for preparing hot and cold 
drinks. 
 
21 Non-electric coffee percolators; non-electric 
coffee making machines. 
 
30 Coffee, coffee extracts, coffee, cocoa and 
chocolate substitutes, beverages made with cocoa or 
chocolate and preparations for making such beverages; 
tea; bakery, pastry and confectionery goods, in 
particular sugar confectionery and chocolate 
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal 
preparations, ices. 
 
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: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0891121 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200608810 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.28 US 78681094 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PeerMe Inc, 2115 Landings Drive, CA94043, 
MOUNTAIN VIEW, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, electric, photographic, 

cinematographic, and signalling apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; calculating machines, data 
processing equipment and computers; computer 
software; internet based telephones; a peer-to-peer 
telephone network; computer software enabling 
customized ring-tones for internet based calls; 
computer software for use in telecommunications, 
namely, software for voice over IP; voice over IP 
software applications for use in a peer-to-peer network; 
computer software for use in telecommunications, 
namely software for enabling and facilitating conference 
calls; computer software for use in telecommunications, 
namely software enabling and facilitating instant 
messaging; computer software for voice over IP; 
computer software providing a searchable user 
directory; telecommunications and data networking 
software, namely, software for enabling and facilitating 
the transmission of voice and other data over the 
internet; computer software for use in 
telecommunications; peer-to-peer voice application 
programs to enable computer-to-computer calls and 
transmission of files and images. 
 
38 Telecommunications services, namely, peer-
to-peer telecommunication services; transmission of 
voice via the internet; transmission of voice via a peer-
to-peer network; provision of computer-to-computer 
calls and transmission of files and images; provision of 
internet based telephone services; enabling customized 
ring-tones for internet based calls; voice over IP 
service; facilitating the use of peer-to-peer computer 
software by others; conference call services; instant 
messaging service; provision of a searchable user 
directory; service enabling the transmission of voice 
and other data via a peer-to-peer network; telephone 
services; telecommunication services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0891153 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200608814 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.22 CH 545312 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shell Brands International AG, Baarermatte, 6340, 
BAAR, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Liquefied petroleum gas. 

 
6 Metal containers for compressed gas. 
 
11 Gas-operated apparatus and installations for 
lighting, heating, steam generation, cooking, 
refrigerating and drying; regulating and safety 
accessories included in this class for gas apparatus 
and piping. 
 
20 Non-metallic containers for liquid fuel. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0891163 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200608818 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.05 BX 1108866 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MediaMotion Europe GmbH, Talacker 50, 8001, 
ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Discs for images, sound or other data; 

compact discs containing digital data for the 
reproduction of filmed products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0891203 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200608821 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.10 CH 543453 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kama Beverages AG, Baarerstrasse 16, 6300, ZUG, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; 
edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment. 
 
32 Beers; mineral and aerated water and other 
non-alcoholic beverages, in particular refreshing 
beverages, energetic beverages, whey drinks, isotonic 
beverages and lemonades; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0891206 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200608822 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.09 CH 546345 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Regent Beleuchtungskörper AG, Case postale 246, 
4018, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Series of round or square, high quality, 

lighting fixtures for embedding, with innovative 
fastening system. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0891249 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200608828 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.08 IT MI2006C001300 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sport Gear SrL, Via Don Luigi Sturzo, 2, 24020, 
GORLE (BG), IT 

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

made of these materials; animal skins, hides, bags, 
suitcases, trunks, wheeled suitcases, pouches, beauty 
cases, backpacks, leashes, bags for carrying animals 
included in this class, walking sticks, umbrellas, 
parasols. 
 
25 Clothing and clothing accessories included in 
this class, suspenders, gloves, scarves, foulards, belts, 
headgear, footwear included boots and sandals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0891268 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200608831 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.23 CH 544194 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CSEM Centre Suisse d'Electronique et de 
Microtechnique SA Recherche et Développement, Rue 
Jaquet-Droz 1, 2002, NEUCHÂTEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Resonators and oscillators. 

 
14 Springs for timepieces. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0891436 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200609021 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aivis Ohtla, Kevade 2c-3, 71014, VILJANDI, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Non-alcoholic beverages, especially mineral 
and aerated waters, soft drinks, energy and sports 
drinks, drinking waters, flavored waters, fruit drinks and 
fruit juices; syrups; concentrates and powders and 
other preparations for making non-alcoholic beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0891437 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200609022 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nippon Yusen KK, 3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-
ku, 100-0005, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Railway transport; car transport; chauffeur 

services; boat transport; air transport; wrapping of 
goods; freight brokerage; freight forwarding; unloading 
cargo; stevedoring; removal services; shipbrokerage; 
refloating of ships; salvage of ships; piloting; 
sightseeing (tourism); arranging of tours; booking of 
seats for travel; escorting of travelers; travel 
reservation; tourist office (except for hotel reservation); 
arranging of cruises; warehousing; storage of goods; 
distribution of energy; electricity distribution; water 
distribution; rental of warehouses; car parking; boat 
storage; rental of containers; rental of pallets; car 
rental; boat rental; rental of wheelchairs; rental of 
packing or wrapping machines and apparatus; 
refrigerator rental for household purpose; frozen-food 
locker rental for household purpose; transportation 
information; storage information; delivery of goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2007.04.16 - 16/07

 

55 
 

(111) Int.reg.nr: 0891459 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200609030 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.16 DE 305 75 469.6/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Solidschuhwerk GmbH, Ehrenbergstrasse 18, 78532, 
TUTTLINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Shoes, footwear and shoe fittings for 

orthopedic purposes (included in this class). 
 
25 Shoes, footwear and shoe fittings (included in 
this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0892262 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200609182 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.20 FR 05 3 400 522 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products occuring in the 

composition of cosmetic preparations. 
 
3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 
gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics especially 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: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0893103 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200609648 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alois Pöschl GmbH & Co KG, Dieselstrasse 1, 84144, 
GEISENHAUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobacco products, namely cigars, cigarettes, 

smoking tobacco, snuff, chewing tobacco; cigarette 
papers; cigarette sleeves; cigarette rolling apparatus; 
pipes; pipe pouches; lighters not made of precious 
metal or coated therewith; matches; pipe cleaners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893377 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200609722 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.15 DE 305 75 265.0/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hans Turck GmbH & Co KG, Witzlebenstrasse 7, 
45472, MÜLHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus and instruments for conducting, 

switching transforming, storing, regulating and 
controlling electricity, especially electronic devices for 
wireless and wire-based data transmission; RFID 
(Radio Frequency Identification) elements, especially in 
the form of transponders; memory and micro-processor 
cards; electric write and read devices for all the 
aforementioned products, both for wireless and for 
wire-based data transmission; parts and spare parts for 
all the aforementioned products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0893384 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200609724 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 US Airways Inc, 111 West Rio Salado Parkway, 
AZ85281, TEMPE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Airline transportation services; freight 

transportation by air; transportation of passengers and 
goods by means of air. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893428 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200609734 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-TORQ 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 56182, 
HUSKVARNA, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Power operated saws, clearing saws, tillers, 

shredders for gardening, park and forest purposes, 
cultivators, lawnmowers (machines), ride on 
lawnmowers, power driven hedge shears, trimming 
machines, power cutters, brush cutters, blowers, snow-
blowers, garden vacuums for use in gardening, grass 
and leave collectors, high pressure cleaning machines, 
lawn aerators, stumpgrinders, sawmills and water 
pumps; parts (motors) for all the aforesaid products 
belonging to the class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.04 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0893451 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200609741 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.12 CH 540856 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maerz Ofenbau AG, Richard-Wagner-Str. 28, 8027, 
ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Industrial furnaces and parts thereof for the 

heat treatment of limestone and dolomite, particularly 
lime kilns, high-temperature furnaces for sintering, 
particularly for dolomite and magnesium and for 
producing tabular aluminium, as well as multiple-hearth 
furnaces. 
 
37 Installation, start-up, surveillance, 
maintenance and repair of the goods listed above, 
technical consulting in the assembly, start-up, 
surveillance, maintenance and repair of the goods 
listed above. 
 
39 Delivery of industrial furnaces and parts 
thereof for the heat treatment of limestone and 
dolomite, particularly lime kilns, high-temperature 
furnaces for sintering, particularly for dolomite and 
magnesium and for producing tabular aluminium, as 
well as multiple-hearth furnaces. 
 
40 Technical consulting in the heat treatment of 
limestone and dolomite, in the sintering of dolomite, 
magnesium and tabular aluminium and in the 
calcination of various carbonates. 
 
42 Engineering, technical consulting, planning, 
particularly construction drafting and technical project 
studies, technical analysis and expertises. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893462 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200609742 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pullmantur SA, c/Mahonia, 2 Edificio Pórtico, Planta 5ª 
Avenida de los Andes-Campo de las Naciones, 28043, 
MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Travel arrangement, particularly cruises. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0893479 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200609743 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.18 EM 005118963 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Weekday AB, Olofsgatan 1, 11136, STOCKHOLM, SE 
(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. 
 
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: 
 2007.04.04 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893495 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200609744 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.30 US 78977339 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Torry Pendergrass, 7209 Santa Monica Blvd., 
CA90046, WEST HOLLYWOOD, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, namely pants, vests, T-shirts, 

sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, jeans, jackets; 
footwear, namely thongs and flip-flops. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.04 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0894836 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200610309 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.29 EM 005204631 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wilstone Holdings Ltd, 1, Lambousa Street, 1095, 
NICOSIA, CY 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines, spirits and liqueurs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0894853 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200610313 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.29 JP 2006-48821 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Family KK (doing business as Family Co Ltd), 2-1-3 
Nishi-Miyahara, Yodogawa-ku, 532-0004, OSAKA-SHI, 
OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Massage apparatus, electric massage 

apparatus, electric massage chairs for household use 
and medical use and any other massage apparatus, all 
belonging to this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0894868 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200610314 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.09 BX 1089720 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 
1, 5621BA, EINDHOVEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, photographic, cinematographic, 

optical, 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; software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0894876 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200610316 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.18 EM 005 057 427 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mr BobCorn OY, Rikhardinkatu 1 B, 00130, 
HELSINGFORS, FI 

(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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0894883 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200610317 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.01 IT M2005C012763 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sadepan Chimica SrL, Viale Lombardia, 29, 46019, 
VIADANA (MN), IT 

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

photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; artificial and synthetic resins; dispersions of 
plastics; unprocessed plastics, in powder, liquid or 
paste form; artificial soil fertilizers, manures; fire 
extinguishing compositions; tempering preparations; 
chemical preparations for welding; chemical 
preparations for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives for use in industry; antifreeze; 
anti-incrustants; brake fluids; fertilizers. 
 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; dietetic substances for children and the 
sick; plasters, materials for dressings; balms; material 
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; 
products for weed and pest control; parasiticides; 
fungicides; deodorants other than for personal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0894887 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200610319 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.12 DE 305 67 616.4/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vaillant GmbH, Berghauser Strasse 40, 42859, 
REMSCHEID, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Physical, electric and electronic measuring, 

control and monitoring apparatus. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, cooling, drying, ventilating, 
ventilation and water ducts and pipes, water heaters, 
bath heaters, solar collectors (heating), heat pumps, 
particularly with geothermal energy sources, boilers 
and burners. 
 
42 Engineering for the goods listed in classes 9 
and 11. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0894899 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200610325 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.18 FR 06 3 405 920 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLUKID'S 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Plantes et Medecines, 29, avenue du Sidobre, 81100, 
CASTRES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Useful medicine for treating respiratory tract 

disorders; nutritional supplement for medical use for 
enhancing breathing comfort. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.03 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0894900 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200610326 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Certified Angus Beef LLC, 206 Riffel Road, OH44691, 
WOOSTER, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Marketing services, namely, promoting the 

sale of beef products for meat packagers, distributors, 
wholesalers and retailers through the distribution of 
promotional materials and advertising such as point of 
purchase displays, banners, labeling materials and 
advertisement slicks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0894910 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200610333 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.29 CH 542934 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Habasit AG, Römerstrasse 1, 4153, REINACH BL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Transmission elements (inasmuch as 
included in this class), namely hollow, flat, tangential 
and round belts; straps, belts for feeder regulators as 
well as relevant connection apparatus; conveying 
elements (inasmuch as included in this class), namely 
conveyor belts, modular belts and belts for machines, 
as well as profiles and relevant connection apparatus; 
thrusters and controls, namely reduction gears, motor 
reducers, variable-speed motors and motors all 
inasmuch as included in this class and excluding those 
for land vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0895899 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200610689 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Azul SrL, Via Scipione Ammirato, 100, 50136, 
FIRENZE, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, shoes, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0896868 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200611128 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.06 AT AM 870/2006 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIP-ON 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 6973, HÖCHST, 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Fittings for furniture, wholly or mainly of 

metal; touch-latch-fittings; support arms and fittings for 
furniture lids and cabinet doors, mainly of metal; fittings 
wholly or mainly of metal for fastening front plates on 
drawers, hinges, in particular furniture hinges, wholly or 
mainly of metal; drawer guides and connecting pins, 
wholly or mainly of metal. 
 
20 Furniture, in particular kitchen furniture; 
cabinets, in particular corner cabinets for kitchens; 
furniture components, drawers, drawer components, 
furniture doors and furniture lids, without handles; 
drawer side walls, drawer front plates; drawer guides, 
fittings for furniture, touch-latch-fittings, hinges and 
connecting pins, wholly or mainly of plastic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896941 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200611306 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Musto Ltd, Christy Way, SS156TR, LAINDON, ESSEX, 
GB 

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

clothing and clothing for sailing; undergarments, socks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0896954 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200611310 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.06 BX 1084788 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vic Van Rompuy of in 't kort Varo NV, Industriestraat 1, 
2500, LIER, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools; engines (except 

for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; incubators for 
eggs; mechanical and electrical hand-held tools not 
included in other classes, including sawing machines, 
sharpening machines, drilling machines, sanding 
machines, gluing apparatuses, stapling apparatuses, 
planers, milling machines; electric garden tools 
including lawn-edge mowers, hedge-clippers, lawn 
mowers, chain saws. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. 
 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for 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; electric welding 
apparatuses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0897492 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200611406 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.21 FR 06 3 411 427 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lallemand SAS, Parc d'Activité de Font Grasse, 19 rue 
des Briquetiers, 31700, BLAGNAC, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Yeast for bakery use, baking powder. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0897710 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200611451 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.05 DE 306 29 282.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, HAMBURG, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0897715 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200611452 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.26 CH 546877 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nord Stream AG, Grafenauweg 2, 6304, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Gas used as chemical raw material for 
conversion for commercial and industrial purposes. 
 
4 Gas used as fuel, fuels and illuminants. 
 
35 Administration of technical projects; company 
administration; business management; professional 
business consulting, all the above services in 
connection with gas pipeline projects. 
 
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; all the above services in connection with gas 
pipeline projects. 
 
37 Construction and maintenance of pipelines. 
 
39 Storage, transport and distribution of gas; 
transport by pipeline; leasing of piping; operating 
pipelines. 
 
42 Technical project studies; development of 
construction projects; consulting in technology. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0897719 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200611453 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hangzhou St Feidan Textile Co Ltd, Prosperous 
Industrial City (Canal Town), Economic Development 
Zone, Yuhang District, 311100, HANGZHOU, 
ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Upholstery fabrics, textile materials, cloth, 

hemp cloth, cushion covers, bed clothes, quilts, bed 
covers, cotton fabrics, silk (cloth). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0897723 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200611454 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Product Partners LLC, 8383 Wilshire Boulevard, 
CA90211, BEVERLY HILLS, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Pre-recorded video cassettes and DVD's 

featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction. 
 
41 Training in the field of exercise and nutrition. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0897727 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200611455 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.14 EM 4988598 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Victoria Haushaltmaschinen Vertriebsgesellschaft mbH, 
Schorlemer Str. 7, 32839, STEINHEIM-BERGHEIM, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Sewing machines and parts thereof, knitting 

machines and knitting apparatus, electric household 
ironing presses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0897735 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200611457 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Southern Shores International Pty Ltd, B18/148 Old 
Pittwater Road, NSW, BROOKVALE, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical goods. 

 
12 Tyres and inner tubes for pneumatic tyres. 
 
25 Clothing, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0897768 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200611458 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

S1ngle 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Single Publishers BV, Janskerkhof 23, 3512BN, 
UTRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter; magazines. 

 
41 Relaxation, including relaxation via television; 
entertainment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0897775 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200611460 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.03 DE 305 64 988.4/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH, Altendorfer 
Straße 120, 45143, ESSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Railway material (of metal) for rail vehicles. 

 
17 Rail bearing systems (not of metal), such as 
elastically acting and electrically insulating bearing 
components parts for metallic rails. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0897828 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200611475 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.19 EM 4845293 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dinak SA, Camino do Laranxo, 19, 36216, VIGO, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys, metal 
building materials, transportable metal buildings, metal 
materials for railway tracks, elevator chains, non-
electric cables and wires of common metal, 
ironmongery, small items of metal hardware, metal 
pipes and tubes, safes, goods of common metal not 
included in other classes and ores. 
 
11 Apparatus and devices for heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying and ventilation 
(except lighting apparatus, masonry apparatus and 
sanitary apparatus and accessories for the bathroom). 
 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0897833 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200611476 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.11 SE 2005 02626 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FG Skandinavia AB, Stora Varvsgatan 19, 21119, 
MALMÖ, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Alcolocks for vehicles, computer software for 

alcolocks, tachograph, circuit (circle) breaker, alcohol 
breathalyzer, hand unit for wireless communication. 
 
38 Computer supported transmission of data in 
relation to use of alcolocks. 
 
42 Calibration services for alcolocks for vehicles, 
computer programming for alcolocks for vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0897835 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200611477 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polichem SA, 50, Val Fleuri, 1526, LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 
 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; in particular dietetic preparations (not included 
in other classes) not for medical use and dietetic food 
(not included in other classes) 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), fruit sauces; spices; ice; in 
particular dietetic preparations (not included in other 
classes) not for medical use and dietetic food (not 
included in other classes) not for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0897842 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200611478 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.20 US 78696932 

2005.08.20 US 78696935 
2005.08.20 US 78696937 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OmniMount Systems Inc, 8201 S. 48th Street, 
AZ85044, PHOENIX, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal assemblies for mounting and securing 

equipment on walls, ceilings and other surfaces, 
including C-clamps, clips, pins, bolts, fasteners, hooks, 
rings, springs, hanging racks, adjustable brackets, 
securing frames, safety cables, ceiling and wall 
vibration isolation adaptors, ceiling and wall plugs, 
mounting plates, pipe adaptors, thread couplers, strut 
member kits, and handle kits. 
 
9 Audio/visual equipment or system as well as 
accessories thereof, namely mounting assemblies 
composed of or consisting or speaker stands, C-
clamps, safety cables, ceiling and wall vibration 
isolation adaptors, mounting plates, pipe adaptors, 
thread couplers, strut member kits, and handle kits for 
use in fixed position, tilting and pivoting mountings for 
audio/visual equipment, including audio speakers, 
microphones, personal stereos, video players, DVD 
players, audio players, amplifiers, sound mixers, 
frequency tuners, surround processors, digital sound 
signal synthesizers, stereos and stereo parts, 
televisions, liquid crystal display and plasma monitors, 
loudspeakers, computer peripherals, and projectors. 
 
20 Furniture for use with audio/visual products; 
furniture, including audio/visual equipment display 
stands, satellite and surround sound speaker stands, 
fixed and adjustable height speaker stands, single and 
multi-shelf audio/video equipment racks, multi-shelf 
audio/video equipment towers, television tables, video 
screen tables, and display units and shelving towers for 
multi-media home theater audio/visual equipment and 
peripherals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0897851 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200611479 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.26 DE 306 04 728.4/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Underberg KG, Underbergstrasse 1-3, 47495, 
RHEINBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; non-alcoholic drinks, mineral waters, 

table waters, spring waters, fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers), spirits, 
liqueurs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898336 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200611765 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.27 BX 1107799 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hain Europe NV, Industrielaan 11 A, 9990, 
MALDEGEM, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; 
edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, edible 
ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; rice or soy-based foods and rice-based 
snacks. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains, not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, 
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0898344 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200611766 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products neutralizing the 

activity of anti-thrombotic agents. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898983 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611903 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.30 JP 2006-61260 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Otsuka Pharmaceutical Co.,  Ltd, 2-9, Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 101-8535, TOKYO, JP 

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

treatment of cardiovascular diseases. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898985 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200611905 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.13 EM 005053541 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Optima packaging group GmbH, Steinbeisweg 20, 
74523, SCHWÄBISCH HALL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Loading and unloading devices for drying 

installations and freeze-drying installations. 
 
11 Drying installations, freeze-drying 
installations, heat accumulators, latent heat 
accumulators, cooling water reservoirs, parts for the 
aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0898986 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611906 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.30 JP 2006-61261 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Otsuka Pharmaceutical Co.,  Ltd, 2-9, Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 101-8535, TOKYO, JP 

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

treatment of cardiovascular diseases. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898987 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611907 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.23 JP 2006-058645 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eisai R&D Management Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, 112-8088, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898988 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611908 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.23 JP 2006-058646 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eisai R&D Management Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, 112-8088, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0898989 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611909 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.23 JP 2006-058647 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eisai R&D Management Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, 112-8088, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898990 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611910 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.23 JP 2006-058648 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eisai R&D Management Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, 112-8088, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0898992 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200611911 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.21 EM 4247003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens AG Österreich, Siemensstrasse 92, 1210, 
WIEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical, electrotechnical and electronic 

apparatus and equipment (not included in other 
classes); electrotechnical and electric apparatus for 
recording, sending, transmission, reception, 
reproduction and processing of sounds, signals and/or 
images; electrotechnical and electric apparatus for the 
recording, processing, sending, transmission, relaying, 
storage, output and input of messages and data; 
computers, software; parts and fittings for all the 
aforesaid goods (not included in other classes), and 
peripheral devices therefor; optical, electrotechnical 
and electronic apparatus for information and 
communications technology, in particular telephone and 
telephone transmission technology, including 
telephones, videophones, telephone answering 
machines, dialling devices, home telephone devices, 
telephone extensions, parts and fittings for all the 
aforesaid goods (not included in other classes), and 
peripheral devices therefor; telecommunications 
networks consisting of switching and transmission 
apparatus, individual assemblies and components for 
the aforesaid apparatus, including power supply 
apparatus, transmission apparatus, namely message 
cables and optical fibre waveguides and connection 
elements therefor, parts and fittings for all the aforesaid 
goods (not included in other classes) and peripheral 
devices therefor. 
 
35 Compilation and systemisation of data in a 
computer database. 
 
37 Installation services in the field of data, 
information and communications technology, including 
data and telecommunications networks. 
 
38 Telecommunications, namely the operation 
and management of apparatus, installations and other 
data, information and communications technology 
products, including data and telecommunications 
networks, and parts and fittings therefor; rental of 
communications technology apparatus and 
installations; forwarding and transmission of data, 
information, images, video and audio sequences. 
 
42 Technical consultancy with regard to the 
construction and operation of apparatus, installations 
and other data, information and communications 
technology products, including data and 
telecommunications networks; technical planning, 
product development, technical consultancy, technical 
testing and technical monitoring in the field of data, 
information and communications technology, including 
data and telecommunications networks; rental of data 
management apparatus and installations; development, 
creation and rental of computer programs; webhosting; 
design and maintenance of websites; database 
programming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0898994 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200611912 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.30 ES 2.672.083 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sadia Chocron Levy, Graham Bell, 8 - Parque 
Tecnológico de Andalucía, 29590, CAMPANILLAS 
(MÁLAGA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Ready-made clothing for men, women and 

children and footwear (except orthopaedic footwear), 
headwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898999 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200611913 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.14 FR 06 3 409 919 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Malamine Koné, 8, allée Auguste Renoir, 92300, 
LEVALLOIS-PERRET, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, including sports clothes, footwear, 

including sports footwear; headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); gloves 
(clothing); neckscarves; ties; hosiery; socks; slippers; 
beach, ski or sports footwear; underwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0899003 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611914 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.30 JP 2006-61262 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Otsuka Pharmaceutical Co.,  Ltd, 2-9, Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 101-8535, TOKYO, JP 

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

treatment of cardiovascular diseases. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0899005 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611915 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.23 JP 2006-058638 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eisai R&D Management Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, 112-8088, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 16/07, 2007.04.16 
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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.: 0844777 
(210) Søknadsnr.: 200609203 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2007.01.29 
 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, Biebricher Allee 
142, 65187 WIESBADEN, DE 

 Innsiger: 
 Einar A Engelstad AS, Aslakveien 20 H, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 0888436 
(210) Søknadsnr.: 200607850 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2007.02.05 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Berentzen-Gruppe AG, Ritterstrasse 7, 49740 
HASELÜNNE, DE 

 Innsiger: 
 Egersund Mineralvandfabrikk AS, Postboks 53, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

1829 Vika, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 237258 
(210) Søknadsnr.: 200513718 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.01.22 

(540) Gjengivelse av merket 

TUBA 
(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: 
 Bias Lighting AS, Hegermannsgate 23, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Torvald H Brinch, Grensen 12, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 237416 
(210) Søknadsnr.: 200604959 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.01.29 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, 
NV89109 LAS VEGAS, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Lyle & Scott Ltd, 45A Waterlinks House, Richard Street, 

GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 
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(111) Reg.nr.: 237447 
(210) Søknadsnr.: 200507617 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.01.29 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Olympia Sport AS, Døvleveien 45, 3170 SEM, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Simonsen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St Olavs 

plass,0129 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, 

Serviceboks 1, Ullevål Stadion, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Kleven, Steen & Kristensen ANS, Serviceboks 1, 

Ullevål Stadion, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 237462 
(210) Søknadsnr.: 200504366 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.02.05 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 30 Golden 
Square, W1F9LD LONDON, GB 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Litor AS, Tordenskioldsgt. 6 B, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 

Grønland, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 237581 
(210) Søknadsnr.: 200609634 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.02.05 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Nikita Gruppen AS, Storgaten 1, 0155 OSLO, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 195144 
(151) Reg.Dato.: 1999.01.06 
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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.: 108887 
(730) Innehaver: JC AB, 43585 MÖLNLYCKE, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 126890 
(730) Innehaver: Jetpak Group AB, Box 11296, 11296 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 127907, 214191 
(730) Innehaver: Agco GmbH, Johann-Georg-Fendt-

Strasse, 87616 MARKTOBERDORF, 
DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 128075 
(730) Innehaver: Bacou-Dalloz Plaintel, Zone Industrielle 

de la Gare, 22940 PLAINTEL, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 128686 
(730) Innehaver: Tuthill Corporation, 8500 South Madison 

Street, IL60527 BURR RIDGE, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 129090 
(730) Innehaver: Albis Plastic GmbH, Mühlenhagen 35, 

20539 HAMBURG, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 131086, 131087 
(730) Innehaver: Kolon Industries Inc, 1-23 Byulyang-

dong, Kwachon-city KYUNGGI-DO, KR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 139258 
(730) Innehaver: Campina Nederland Holding BV, 

Hogeweg 9, 5301LB ZALTBOMMEL, 
NL 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 149999 
(730) Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, 

Fredskovvej 5, 7330 BRANDE, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 157125 
(730) Innehaver: Aqua d'or Mineral Water AS, Solsortevej 

15, 7330 BRANDE, DK 
(740) Fullmektig: Einar Heiberg, c/o Advokatfirmaet 

Seland, Blikom & Co DA, Postboks 
1938 Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 157271 
(730) Innehaver: SOL.GE SpA, Viale Caproni, 7, 38068 

ROVERETO (TN), IT 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 157830, 157831, 171878 
(730) Innehaver: Pernod Ricard Italia SpA, Corso Buenos 

Aires, 54, 20124 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 174117 
(730) Innehaver: Toei Animation Co Ltd, 58 Yokodera-

machi, Shinjuku-ku, 162-0831 TOKYO, 
JP 

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

   
 
(111) Reg.nr.: 177614 
(730) Innehaver: Kayla Foods Int'l (Barbados) Inc, 27 

Pine Road, BB11113 BELLVILLE, 
ST.MICHAEL, BB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 181161 
(730) Innehaver: Sector Group SpA, Via Manzoni 37 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 193170, 193171, 197436 
(730) Innehaver: Officine Panerai NV, Scharlooweg 33 

CURAÇAO, AN 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 199803 
(730) Innehaver: Stanges Gårdsprodukter AS, 

Basbergveien 56, 3114 TØNSBERG, 
NO 

(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 
Vika, 0110 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 200642 
(730) Innehaver: Trym Rogg, Maurtueveien 2, 1291 

OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 203014 
(730) Innehaver: Pardon Clothing A/S, Navervej 13, 7430 

IKAST, DK 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 

Sentrum, 0105 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 217662, 219931 
(730) Innehaver: Bjørge Norcoat AS, Postboks 160, 4098 

TANANGER, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 
150, 4065 STAVANGER, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 230123 
(730) Innehaver: Stable Services Ltd, Harehill Industrial 

Park, AB238HR MURCAR, 
ABERDEEN, GB 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 231287 
(730) Innehaver: Super Saver Blomquist AB, Hörnängen 

1437, 76045 GRISSLEHAMN, SE 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 238105 
(730) Innehaver: Ellen Kvam, Måkeveien 62, 0139 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland 

Ottesen DA, Postboks 1600 Vika, 0119 
OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 238608, 238609 
(730) Innehaver: Aibel AS, Bergerveien 12, 1375 

BILLINGSTAD, NO 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 34642 
(730) Innehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, 

Dansom Lane, HU87DS HULL, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 69863 
(730) Innehaver: Prostrakan Pharma, 1, rue Royale, 

92210 SAINT-CLOUD, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 71396, 98539 
(730) Innehaver: ABB France, 9, avenue Edouard Belin, 

92500 RUEIL MALMAISON, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 88835, 89247, 114690, 99433, 116787, 

112389, 117940, 125094, 128071, 
126669, 127269, 119154, 123116, 
129529, 139414, 141213, 146442, 
163457, 163458, 174430, 176827, 
187271, 189782, 215150, 199415 

(730) Innehaver: Cartier International NV, Scharlooweg 
33 CURAÇAO, AN 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 89430 
(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, CH 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 89774 
(730) Innehaver: Barnes Group Switzerland GmbH, Atle 

Haslenstrasse 29, 9053 TEUFEN, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 91967 
(730) Innehaver: Cartier International NV, Scharlooweg 

33 CURAÇAO, AN 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 108887 
(730) Innehaver: JC AB, 43585 MÖLNLYCKE, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 109972, 220253 
(730) Innehaver: W.B. Samson AS Oslo, NO 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 126890 
(730) Innehaver: Jetpak Group AB, Box 11296, 

11296 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 128143 
(730) Innehaver: AKVAFORSK - Institutt for 

Akvakulturforskning AS, Postboks 
5010, 1432 ÅS, NO 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 128205 
(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 128402 
(730) Innehaver: Agnès Trouble, Paris, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 131086, 131087 
(730) Innehaver: Kolon Industries Inc, 1-23 

Byulyang-dong, Kwachon-city 
KYUNGGI-DO, KR 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 139258 
(730) Innehaver: Campina Nederland Holding BV, 

Hogeweg 9, 5301LB 
ZALTBOMMEL, NL 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 14505 
(730) Innehaver: COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN - 
MICHELIN ET CIE, Clermont-
Ferrand, FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 157125 
(730) Innehaver: Aqua d'or Mineral Water AS, 

Solsortevej 15, 7330 BRANDE, DK 
(740) Fullmektig: Einar Heiberg, c/o Advokatfirmaet 

Seland, Blikom & Co DA, Postboks 
1938 Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163927 
(730) Innehaver: Socomec SA, Benfeld, FR 
(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 

HEIMDAL, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174117 
(730) Innehaver: Toei Animation Co Ltd, 58 

Yokodera-machi, Shinjuku-ku, 162-
0831 TOKYO, JP 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 177614 
(730) Innehaver: Kayla Foods Int'l (Barbados) Inc, 

27 Pine Road, BB11113 
BELLVILLE, ST.MICHAEL, BB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 178830 
(730) Innehaver: P4 Radio Hele Norge AS, Postboks 

414, 2603 Lillehammer, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 180160 
(730) Innehaver: Ellison Educational Equipment, 

INC, Irvine, CA, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 180955 
(730) Innehaver: Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 181032 
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, 100 Abbott 

Park Road, IL60064-6050 ABBOTT 
PARK, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 181081 
(730) Innehaver: Mann+Hummel GmbH, 

Hindenburgstrasse 37-45, 71638 
LUDWIGSBURG, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 181119 
(730) Innehaver: Maschinenfabrik Gustav Eirich 

Kommanditgesellschaft, Walldürner 
Str. 50, 6969 Hardheim, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 181161 
(730) Innehaver: Sector Group SpA, Via Manzoni 37 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 181274 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 181277 
(730) Innehaver: La Roche Posay Laboratoire 

Pharmaceutique SA, Av.René 
Levayer, F-86270 La Roche Posay, 
FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 181288 
(730) Innehaver: Biotherm SA, 98000 Monaco, MC 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 181336 
(730) Innehaver: Heraeus Electro-Nite International 

NV, Centrum Züid 1105, B-3530 
Houthalen, BE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 181425 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 181497 
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS, FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 181589 
(730) Innehaver: Aldemar AG, Baarerstrasse 8, CH-

6301 Zug, CH 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 183694 
(730) Innehaver: Sur Andino SA, Avenida Apoquindo 

No 3.669, 6th floor LAS CONDES, 
SANTIAGO, CL 

(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 
1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 186094 
(730) Innehaver: JTB Corp, 2-3-11 Higashi-

Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JP 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 203014 
(730) Innehaver: Pardon Clothing A/S, Navervej 13, 

7430 IKAST, DK 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 217662, 219931 
(730) Innehaver: Bjørge Norcoat AS, Postboks 160, 

4098 TANANGER, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet 

PricewaterhouseCoopers AS, 
Postboks 150, 4065 STAVANGER, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 232338 
(730) Innehaver: Spaghetti Frisør AS, Bogstadvn 31, 

0366 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 238354 
(730) Innehaver: Classic Frisør AS, Amfi senter, 

5200 OS, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 71396, 98539 
(730) Innehaver: ABB France, 9, avenue Edouard 

Belin, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FR 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 71949 
(730) Innehaver: Biochemie GmbH, 6250 KUNDL, 

AT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 89430 
(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, 
CH 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:   (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
128223 2017.04.02 

 
128280 2017.04.09 

 
128288 2017.04.09 

 
128350 2017.04.09 

 
128449 2017.04.23 

 
128453 2017.04.23 

 
128466 2017.04.23 

 
128820 2017.05.21 

 
128835 2017.05.27 

 
129220 2017.06.25 

 
131139 2017.12.22 

 
179451 2017.01.30 

 
179835 2017.02.13 

 
180966 2017.04.03 

 
180968 2017.04.03 

 
180987 2017.04.03 

 
181032 2017.04.03 

 
181033 2017.04.03 

 
181034 2017.04.03 

 
181049 2017.04.03 

 
181054 2017.04.03 

 
181068 2017.04.03 

 
181126 2017.04.10 

181235 2017.04.10 
 

181442 2017.04.24 
 

181518 2017.04.24 
 

181561 2017.04.24 
 

181578 2017.05.01 
 

181914 2017.05.15 
 

181930 2017.05.15 
 

181986 2017.05.15 
 

182169 2017.05.22 
 

182271 2017.05.29 
 

182304 2017.05.29 
 

182923 2017.06.19 
 

183591 2017.07.17 
 

183629 2017.07.17 
 

184669 2017.08.28 
 

184730 2017.08.28 
 

186073 2017.10.30 
 

36015 2017.09.08 
 

36752 2017.05.21 
 

71712 2017.04.13 
 

98627 2017.04.14 
 

98848 2017.05.05 
 

99051 2017.06.16 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 29/03 ble reg.nr. 219435 
(200211099) kunngjort med feil merke. Se ny 
kunngjøring s. 3. 
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