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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 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
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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.: 243332 
(151) Reg.dato.: 2007.12.28 
(210) Søknadsnr.: 200711879 
(220) Inndato: 2007.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue Saint-Honoré, 
75008 PARIS, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfyme, toalettvann; bade- og dusjgels samt 
bade- og dusjsalt, ikke for medisinske formål; 
toalettsåper, kroppsdeodoranter; kosmetikk, nemlig 
kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, 
kroppen og hendene; solpleiepreparater (kosmetiske 
produkter); sminkepreparater; sjampo; gels, spray, 
mousser, skum og balsam for hårfrisering og hårpleie; 
hårlakk; hårfargemidler og håravfargingsmidler; 
preparater for ondulering og krølling av håret, 
permanentbølge og -krøllepreparater; eteriske oljer for 
personlig bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243333 
(151) Reg.dato.: 2007.12.28 
(210) Søknadsnr.: 200710580 
(220) Inndato: 2007.09.10 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.15 EM 006005078 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT 
HOOFDDORP, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekepreparater og andre stoffer for klesvask 
og oppvask; vaske- og rensemidler for renserier; 
oppvaskmidler; rengjøringsmidler, forfriskningsmidler 
og luktfjerningsmidler for oppvaskmaskiner; 
rensemidler; poleringsmidler for kjøkken og glasstøy; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; 
tepperensere, såper; avskallings- og 
kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; 
stoffmykningsmidler; alle forannevnte varer med og 
uten desinfiserende komponenter. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243334 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200700919 
(220) Inndato: 2007.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Sunrise Medical LTC Inc, 5001 Joerns Drive, WI54481 
STEVENS POINT, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater 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; vekter for veiing av pasienter.
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige 
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer; kroppstøtteputer for terapeutisk 
medisinsk bruk, nemlig konturformede skumputer for 
bruk på madrasser, som puter, i spedbarnskrybber, og 
som terapeutisk kroppsputer; luftoppblåste madrasser, 
luftoppblåste madrassputer og 
luftoppblåsingsinnretninger dertil i form av pumper, 
blåsere, vifter og kompressorer som kan brukes 
manuelt, elektronisk eller elektrisk, for medisinske 
formål; skummadrasser og madrassputer for 
medisinske formål; invalideheiser og invalidevinsjer og 
tilbehør dertil, nemlig løfteslynger, svingstanger, kjeder 
og reimer som tilbehør til løfteslynger til invalideheiser 
og invalidevinsjer. 
 
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; hospital-, 
institusjons- og hjemmemøbler, nemlig kabinetter, 
skap, senger, toalettbord, kommoder og bord til å ha i 
sengen; skummadrasser; luftoppblåste madrasser; 
kroppsstøtteputer, nemlig konturformede skumputer for 
bruk på madrasser, som puter, i spedbarnskrybber og 
som kroppsputer; luftoppblåste madrassputer og 
luftoppblåsingsinnretninger dertil i form av pumper, 
blåsere, vifter og kompressorer som kan brukes 
manuelt, elektronisk eller elektrisk. 
 
39 Utleie og vedlikehold av 
pasientstøtteapparater for langtidsbruk, akuttpleie og 
hjemmepleie. 
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 42 Designtjenester og konsultasjoner, nemlig 
spesifisering, beskrivelse, utvelgelse, planlegging og 
layout av møbler til helsepleie og -stell for institusjon- 
og boligfasiliteter. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243335 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200707851 
(220) Inndato: 2007.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ADIG HUMAN SYNCHRONIZER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Adig Invention AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, 
NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll og undervisning; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
metronomer; apparater for opptak, overføring, 
forsterkning og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
deler og tilbehør til forannevnte varer. 
 
15 Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til 
forannevnte varer. 
 
42 Design og utvikling av datamaskiner, 
dataprogrammer, musikkinstrumenter, metronomer 
samt apparater for opptak, overføring, forsterkning og 
gjengivelse av lyd og bilder. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243336 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711179 
(220) Inndato: 2007.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Antirasistisk Senter, Postboks 244, Sentrum, 0103 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 

(111) Reg.nr.: 243337 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200708225 
(220) Inndato: 2007.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

NICKELODEON EL TIGRE 
MANNY RIVERAS EVENTYR 

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

 Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 
NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Teatralske eller musikalske lydopptak eller 
videoopptak; solbriller; magneter, alle typer trådløs 
mobiltelefonutstyr og tilbehør, mobiltelefondeksler; 
ringetoner forstått som nedlastbare ringetoner, musikk, 
MP3er, grafikk, videobilder for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; innretninger for 
trådløs overføring av opp- og nedlasting av ringetoner, 
tale, musikk, MP3er, grafikk, videobilder, informasjon 
og nyheter via et globalt computernettverk til en trådløs 
kommunikasjonsinnretning; innretninger for trådløs 
overføring og mobil kommunikasjon som muliggjør 
stemmegivning og mottak av tale- og tekstmeldinger 
mellom trådløse mobile kommunikasjonsinnretninger; 
videospillprogrammer innspilt på kassetter, disker, CD 
ROM, magnetbånd og minidisker; computerspill 
programvare innspilt på disker, CD ROM og minidisker. 
 
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; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); magasiner (tidsskrifter); tidsskrifter; bøker og 
aviser; varer av papir og papp; skriveredskaper, 
blyanter, penner, notisblokker, skriveblokker, 
gratulasjonskort, overføringsbilder; figurer av 
pappmache; instruksjons- og undervisningsmateriell; 
trykte publikasjoner; brosjyrer, kataloger, guider; 
bæreposer; papirposer; pamfletter; flygeblader; 
nyhetsblader, fettstifter; malerkoster og -pensler, 
viskelær; linjaler; blyantspissere, blyantfutteraler og 
pennaler; blyantholdere, plakater; fotoalbum; 
ringpermer; mapper; notisbøker; dagbøker; kalendere; 
postkort; tegninger (grafikk); klistremerker; stensiler og 
sjablonger, klistremerker til støtfangere, fint papir, 
gavekort; merkelapper, brevpapir, 
innpakningsmaterialer av papir, papirtørkler, 
kopieringspapir, billetter, innpakningspapir, skrivepapir, 
papp, trykte computer programmer; papirtape og kort 
for bruk i databehandling. 
 
18 Paraplyer, handlevesker, ryggsekker, 
rumpetasker, budbager, håndkofferter, lommebøker og 
punger, sportsbager, klesbager for reisebruk, 
portemoneer for vekslepenger, reisevesker, 
strandvesker. 
 
25 Badetøy, badekåper og morgenkåper, 
strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, 
sokker, fottøy, bandannaer, sweatere, 
Halloweenkostymer, kjoler, hansker, 
gymnastikkshortser, øremuffer, halstørklær, slips, 
pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, 
slacks, solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, 
pologensere, rullekrager, undertøy, vester, 
oppvarmingsdresser, hodetøy. 
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28 Spill og leketøy, nemlig spillkort, darts, 
dukker, myke dukker; actionfigurer og tilbehør dertil; 
separate videospillmaskiner som bruker CD-ROM, 
separate videospillmaskiner, separate 
audiooutputspillmaskiner og brettspill, sportsartikler, 
nemlig golfkøller, baller for baseball, fotballer, baller for 
små racketer, aktivitetsballer, balltrær for baseballspill, 
juletrepynt.  
 
38 Kringkastings- og 
telekommunikasjonstjenester, kabel og 
satellittoverføringstjenester; tjenester vedrørende 
trådløse mobiltelefoner; tilveiebringelse av nedlastbare 
ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder og 
informasjon for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; tilveiebringelse av 
trådløs overføring av opplasting og nedlasting av 
ringetoner, tale, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder, 
informasjon og nyheter via et globalt computernettverk 
til en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning, 
stemmegivning og rundspørring gjennom en trådløs 
mobilkommunikasjonsinnretning; fremskaffelse av on-
line stemmesystem via internett eller en trådløs 
kommunikasjonsenhet; sending og mottak av tale og 
tekstmeldinger mellom trådløse mobilkommunikasjoner, 
fremskaffelse av online stemmesystemer via Internett 
eller en trådløs kommunikasjonsinnretning; Internett-
tjenester som inkluderer kommunikasjonstjenester, 
nemlig overføring av uavbrutt lyd og audiovisuelle 
opptak via Internett. 
 
41 Utdanning, undervisning og opplæring, 
underholdning, sportstjenester og kulturelle tjenester, 
herunder produksjon av radio og fjernsynsprogrammer; 
produksjon av filmer og levende underholdning; 
produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; 
tjenester vedrørende film- og fjernsynsstudioer; 
tjenester vedrørende filmunderholdning, 
fjernsynsunderholdning og levende 
underholdningsfremføringer og -show, tjenester 
vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og 
tidsskrifter; fremskaffelse av informasjon om søkerens 
fjernsynsprogramtjenester til et stort antall brukere via 
world wide web eller internett eller andre on-line 
databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og 
videoprisutdelingsshow; komedieshow, 
konkurranseshow og sportsbegivenheter med publikum 
tilstede og for direktesending eller for opptak for senere 
sending, levende musikkonserter; fjernsynssendinger; 
organisering av talentkonkurranser og musikk- og 
fjernsynsprisutdelingsarrangementer; organisering og 
presentasjon av vising av underholdning vedrørende 
stil og mote; fremskaffelse av informasjon på området 
underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk.

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243338 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200706957 
(220) Inndato: 2007.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LCS International BV, Thomas Mannplaats 311, 3069 
ROTTERDAM, NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Poser av papir, invitasjonskort, 
innpakningspapir, kuvertbrikker, duker av papir, 
kreppapir, alle de forannevnte varer av papir; etiketter, 
ikke av tekstil, flagg (av papir), lommetørklær av papir, 
skrivepapir og instruksjons- og opplæringsmaterialer 
(ikke apparater), nemlig notatblokker, ark av papir for 
notater, beskyttelsesermer, skriveredskaper, inkludert 
fyllepenner, blyanter, kulepenner, sett av kulepenner og 
blyanter, tusjer, fiberspisspenner og tusjpenner, 
markeringspenner; korreksjonsvæsker (kontorartikler); 
viskelær, bokstøtter, blyantspissere, kalendere, 
selvklebende papir for notater, postere, 
gratulasjonskort, mønstre, etiketter, arkivmapper, -
permer, -bokser (kontorrekvisita), dagbøker og avtale-
bøker, skrive- eller tegnebøker, bøker og fargeleggings- 
og tegnebøker, instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), trykksaker, magasiner, aviser, bøker 
og journaler, album, veikart, billetter, sjekker, trykte 
tidstabeller, fotografier av sportsutøver for samlere, 
fotografier, klistremerker for støtfangere på biler, 
fotoalbumer; skrivesaker og papirvarer, kontorrekvisita 
(ikke møbler); frimerker; kort av papir eller papp, reise 
og teaterprivilegiumskort; autografbøker, papir for 
overtrekking av bøker, bokomslag, konfetti, kritt, 
dokumentmapper, tegnestifter, blekk, male- og 
fargeblyanter, malerskrin (skolemateriell), skrivepapir, 
notisblokker, binders, notisblokkholdere, adressebøker, 
dekorasjoner for blyanter (skrivesaker), stempelputer, 
gummistempler, linjaler, lyskopier, resultatark, 
klebebånd for papirvarer eller kontorbruk, holdere for 
de forannevnte klebebånd, stifter og hefteklemmer for 
kontor, mønstre, selvlysende papir, bokser for 
lommetørklær; emblemer og insignier av papir. 
 
18 Lær og lærimitasjoner, paraplyer, parasoller, 
sportsvesker (unntatt slike tilpasset til produktene de er 
designet for å bære), reisevesker, ryggsekker, 
håndvesker, skolevesker, ransler, strandvesker, 
kofferter og reisevesker, kosmetikk-kofferter, etuier for 
nøkler (lærvarer), passetuier, garderobeposer for klær 
[for reiseformål], lommebøker, pengepunger; 
dokumentmapper; sjekkbokholdere, pennaler. 
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(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243339 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200409064 
(220) Inndato: 2004.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 KK Shueisha (also trading as Shueishe Inc), 5-10 
Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 

Vika, 0114 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
nedlastbare dataprogrammer og programvare; 
programvare for datamaskinbaserte spill; videospill og - 
apparater for personlig bruk; innspilte videoplater og 
band; innspilte CD- ROM og DVD-plater. 
 
16 Magasiner, bøker; trykksaker; skrivesaker; 
kalendere; plakater.  
 
25 Klær; fottøy; hodeplagg; sportsklær; støvler til 
sport og fritid.  
 
28 Leker; dukker; bevegelige dukker og 
skikkelser; figurer og skikkelser; handlekort; spillekort; 
kortspill; brettspill; tennisracketer; tennisballer; ski, 
skateboards, fotballer, basketballer; håndholdte spill 
med flytende krystall display.  
 
41 Levering og anskaffelse av spill for bruk via 
datanett; levering og anskaffelse av spill for bruk med 
mobiltelefon; levering og anskaffelse av spill for TV og 
liknende utstyr; levering og anskaffelse av informasjon 
vedrørende spill utført med datamaskin eller 
mobiltelefon; underholdning; fremstilling av radio- og 
TV-programmer. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243340 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711569 
(220) Inndato: 2007.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902, WI53177-0902 
STURTEVANT, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Smøremidler; oljer og fett til industrielle 
formål.  

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243341 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200605394 
(220) Inndato: 2006.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 United States Polo Association, 771 Corporate Drive, 
Suite 503, KY40503 LEXINGTON, US 

(740) Fullmektig: 
 Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Klokker. 
 
18 Lær og lærimitasjoner; reiseeffekter; 
salmakervarer; paraplyer, parasoller og spaserstokker. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243342 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711883 
(220) Inndato: 2007.10.03 
(300) Søknadsprioritet 2007.04.12 US 77/155,575 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Spenco Medical Corp, 6301 Imperial Drive, Waco, TX 
76712, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Skoinnlegg og innleggssåler for medisinske 
formål brukt for fotstøtte, innleggssåler samt 
mellomfotputer og -polstreringer. 
 
25 Såler, binnsåler, innleggssåler, 
erstatningssåler, fot- og hælputer og -dempere, 
hælkopper. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
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(111) Reg.nr.: 243343 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200710177 
(220) Inndato: 2007.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Chantelle SA, 8-10, rue de Provigny, 94230 CACHAN, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfymer, eau de toilette; eau-de-cologne; 

parfymeprodukter; gels, kremer og salt for bad og dusj, 
ikke for medisinske formål; eteriske oljer; toalettsåper; 
deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, spesielt 
kremer, melk, lotions, skjønnhetsserum, gels og pudder 
for ansiktet, kroppen og hendene; skjønnhetsmasker; 
solbruningsmelk, -gels og -oljer samt after-sun 
preparater (kosmetikk); rensemelk for toalettformål, 
sminkefjerningslotions; fuktighetsbevarende preparater; 
skrubbemidler, peeling- og dyprensingspreparater; 
sminke, inkludert leppestifter, sminke, maskara; 
sjampo; hår lotions; gels og mousser for hårfrisering og 
hårpleie. 
 
14 Juvelervarer; ringer, armbånd, kjeder, 
øreringer, halsbånd og -kjeder, nøkkelringer, klokker, 
kronometriske instrumenter. 
 
18 Kofferter og bagger; parasoller; lommebøker, 
seddelbøker; håndvesker, punger (ikke laget av edle 
metaller, handbagger, ryggbagger, reisebagger og 
kofferter; strandbagger. 
 
24 Sengetepper, sengeutstyr og sengetøy, 
husholdningslintøy, ikke av papir; lintøy for bade- og 
toalettbruk, inkludert håndklær, hansker for toalettbruk. 
 
25 Kvinners undertøy og dag og nattundertøy, 
spesielt hofteholdere, bodyer, tettsittende klær, 
ettersittende korsetter og antrekk, liv (antrekk), bustiers, 
ettersittende bluser, bysteholdere, bukser, g-string 
truser, BHer, truser, boxer shorts, hofteholdere, 
strømpeholdere, strømpebånd og sokkeholdere, 
underliv (undertøy), korte nattkjoler, strømpebukser, 
strømper, badeantrekk; klær, strikkede klær, undertøy, 
ermeløse topper, T-skjorter, korsetter, underskjorter, 
pelskraver, overaller, treningsdresser, treningsgensere, 

gensere, løse samt ettersittende bodyer, korsetter, 
korseletter og nattøy, pyjamaser, nattantrekk, nattkjoler, 
bukser, sjal, morgenkåper og -kjoler, slåbroker, 
badedrakter, badeantrekk, badebukser, underskjørt, 
skjerf. 
 
35 Detaljhandel av damer's undertøy samt 
dameundertøy, parfymer, toalettvann og kosmetiske 
lotions, husholdningslintøy og lintøy for badet; 
forretningsrådgivning med hensyn til opprettelse og drift 
av detaljhandelsutsalg og sentrale innkjøpsagenturer 
for detaljhandel og reklameformål; salgsfremmende 
tjenester for andre, reklame, bedrifts- og 
forretningsledelse, bedrifts- og 
forretningsadministrasjon, online reklame på et 
computer nettverk, direktereklame, ordne 
avisabonnementer for andre; forretningsinformasjon, -
opplysninger eller -undersøkelser; organisering av 
begivenheter, messer og utstillinger for kommersielle 
eller reklameformål, reklame, utleie av reklameplass, 
radio- og televisjonsreklame, reklame av sponsing. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243344 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711177 
(220) Inndato: 2007.09.21 
(300) Søknadsprioritet 2007.03.30 BX 1132463 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Fruit Shippers Ltd, Charlotte House, Charlotte Street 

NASSAU, BS 
(740) Fullmektig: 

 Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 

og grønnsaker. 
 
31 Friske frukter og grønnsaker; bananer. 
 
32 Ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
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(111) Reg.nr.: 243345 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711178 
(220) Inndato: 2007.09.21 
(300) Søknadsprioritet 2007.03.30 BX 1132463 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Fruit Shippers Ltd, Charlotte House, Charlotte Street 

NASSAU, BS 
(740) Fullmektig: 

 Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 

og grønnsaker. 
 
31 Friske frukter og grønnsaker; bananer. 
 
32 Ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243346 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711964 
(220) Inndato: 2007.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Heave-X 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Grenland Group Technology AS, Postboks 2014, 3202 
SANDEFJORD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer; 

koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 
Anordninger for mekanisk sammenføyning av legemer. 
 
8 Håndverktøy og redskaper.  
 
9 Instrumenter og apparater for styring, 
fordeling, transformering av elektrisitet. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243347 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200706971 
(220) Inndato: 2007.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Numat AS, Postboks 54, 1309 RUD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske implantat; implantat for medisinsk 

anvendelse; proteser, pacemakere; kunstige beinledd, 
bein og beindeler; kunstige lemmer, tenner og øyne. 
 
40 Bearbeiding og behandling av medisinske 
implantat, av kunstige beinledd, bein og beindeler, av 
pacemakere og proteser, samt av kunstige øyne og 
tenner.  
 
42 Forskning og utvikling for andres regning; 
kjemiske undersøkelser / forskning); profesjonell 
rådgivningsvirksomhet (ikke bedriftsrådgivning). 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243348 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200701913 
(220) Inndato: 2007.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Swims AS, Postboks 1329 Vika, 0112 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Bagger, reisevesker, paraplyer, vesker. 

 
25 Regntøy, kalosjer, klær. 
 
28 Sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
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(111) Reg.nr.: 243349 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200709527 
(220) Inndato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Equinix Inc, 301 Velocity Way, 5th Floor, CA94404-
4803 FOSTER CITY, US 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Ledelse og administrasjon av datasenter 

 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, framskaffing 
av innbyrdes tilkoblingsbarhet tjenester til operatører av 
globale data nettverk. 
 
42 Analyse av dataoverføringer for de som 
betjener et globalt datanettverk og for de som bruker 
overføringstjenester via et globalt data nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243350 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711984 
(220) Inndato: 2007.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ole Hovengen, Postboks 885, 3007 DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243351 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711987 
(220) Inndato: 2007.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ NEW BRUNSWICK, US 

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

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

 10 Intraspinale katetere. 
(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 243352 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711989 
(220) Inndato: 2007.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ NEW BRUNSWICK, US 

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

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker i form av injiserbare preparater for 
behandling   av autoimmune 
sykdommer, unntatt hormonpreparater og 
helseprodukter for kvinner 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
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(111) Reg.nr.: 243353 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711884 
(220) Inndato: 2007.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Yoghurt. 
 
30 Kornblanding, mysli. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243354 
(151) Reg.dato.: 2008.01.02 
(210) Søknadsnr.: 200711885 
(220) Inndato: 2007.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Yoghurt. 
 
30 Kornblanding, mysli. 

(450) Kunngjøringsdato  02/08, 2008.01.07 
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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: 0155735A 
(151) Int.reg.dato: 1951.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.08.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200708906 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800, KONGENS 
LYNGBY, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Synthetic, oil and cellulose paints, enamels 

and varnishes and, especially, marine paints. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0386347 
(151) Int.reg.dato: 1972.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200708692 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knaus Tabbert Group GmbH, Helmut-Knaus-Strasse 1, 
94118, JANDELSBRUNN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Parts and accessories for caravans, trailers 

and sales cars, namely, refrigerating cabinets, cookers, 
electric and non-electric heating apparatus. 
 
12 Caravans, trailers and sales cars as well as 
parts and accessories therefor, namely, roof dormers. 
 
20 Parts and accessories for caravans, trailers 
and sales cars, namely, seats, furniture for sleeping 
accommodation, tables and cabinets; plastic packaging 
containers. 
 
22 Parts and accessories for caravans, trailers 
and sales cars, namely, roof and tent awnings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0506489 
(151) Int.reg.dato: 1986.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200708910 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karl Stefan Riener, Müllerviertel 20, 4563, 
MICHELDORF, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, 

and their alloys, castings made of common metals and 
their alloys, locksmiths' goods; metal molds for 
machines processing metals and synthetic materials; 
other goods of common metal not included in other 
classes, with the exception of building elements for 
electrotechnical installations; metal accessories for 
open fireplaces. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0510845 
(151) Int.reg.dato: 1987.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200708911 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NV Nederlandse Spoorwegen, Moreelsepark 1, 
3511EP, UTRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport of people, goods and luggage. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0557289 
(151) Int.reg.dato: 1990.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.07.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200708912 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
4058, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Products for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0731358 
(151) Int.reg.dato: 2000.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.01.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200705851 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marks and Spencer Plc, Waterside House, 35 North 
Wharf Road, W21NW, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic; perfumes; deodorants for personal 

use; antiperspirants; eau de Cologne; soaps, 
detergents (not for use in industrial or manufacturing 
processes or for medical use); washing up liquid; 
preparations for laundry use; fabric softener; cleansing 
and polishing preparations; household bleach; 
shampoos; preparations for the hair; dentifrices; 
depilatory preparations; false nails; toilet preparations, 
preparations for the care of the skin, preparations for 
use in the bath, aftershave lotions and shaving creams, 
all being non-medicated; room fragrances. 
 
18 Articles made of leather or imitation leather; 
skins, hides, handbags, trunks (luggage), travelling 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, carriers bags 
of plastics, rucksacks, haversacks; bags for campers or 
climbers; beach bags; insulated bags; luggage tags. 
 
25 Articles of clothing, boots, shoes and slippers.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0883670 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200707828 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Milko Ek förening, Boks 362, 83125, ØSTERSUND, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk and milk products, including cheese. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0890742 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200608733 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.07 LT 2006 0410 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akciné Bendrové Mazeikiu Nafta, Juodeikiai, 89467, 
MAZEIKIU R, LT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Ethers, included in this class; sulphur. 

 
4 Lubricating oil; industrial oil; lighting fuel; 
benzine (petrol); carburants; diesel oil; gas oil; fuel; 
mazut; oil-gas; industrial grease; lubricants; motor fuel 
(carburants); additives, non-chemical, to motor fuel; 
naphtha; heavy liquid fuel (fuel oil); kerosene. 
 
19 Bitumen. 
 
35 Import-export agencies; professional 
business consultancy. 
 
39 Fuel filling services (diesel oil transport to 
petrol stations); transport by pipeline; transport, namely 
relating to logistics services concerning transportation 
of oil products. 
 
40 Processing of oil. 
 
42 Calibration (measuring), namely relating to 
the calibration and revision of measures of pressure 
and volume, of converters of temperature and of 
steady-state vertical containers used in the oil industry; 
quality control, namely relating to the quality control of 
procurable crude oil and manufactured oil products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0890743 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200608734 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.07 LT 2006 0411 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akciné Bendrové Mazeikiu Nafta, Juodeikiai, 89467, 
MAZEIKIU R, LT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Ethers, included in this class; sulphur. 

 
4 Lubricating oil; industrial oil; lighting fuel; 
benzine (petrol); carburants; diesel oil; gas oil; fuel; 
mazut; oil-gas; industrial grease; lubricants; motor fuel 
(carburants); additives, non-chemical, to motor fuel; 
naphtha; heavy liquid fuel (fuel oil); kerosene. 
 
19 Bitumen. 
 
35 Import-export agencies; professional 
business consultancy. 
 
39 Fuel filling service (diesel oil transport to 
petrol stations); transport by pipeline; transport, namely 
relating to logistics services concerning transportation 
of oil products. 
 
40 Processing of oil. 
 
42 Calibration (measuring), namely relating to 
the calibration and revision of measures of pressure 
and volume, of converters of temperature and of 
steady-state vertical containers used in the oil industry; 
quality control, namely relating to the quality control of 
procurable crude oil and manufactured oil products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0895045 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200610523 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Squid Ink Manufacturing Inc, 1173 Osborne Road, 
MN55432, SPRING LAKE PARK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Security inks in the nature of product 

identification and product marking inks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0895284 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200610562 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.09 BX 1103765 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IBB International Bullion & Metal Brokers Amsterdam 
BV, Lemelerbergweg 42, 1101AM, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
 
18 Trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0895867 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200708706 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

lubricating oils and greases; fuels; non-chemical 
additives for fuels, lubricants and greases; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; 
illuminants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0895900 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200610690 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.07 BX 1106070 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Commander Holding BV, Vrije Geer 3, 1066EG, 
AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery; after shaves; eau de 

toilettes; shaving foam; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0896039 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200610915 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.01 BG 84392 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sasho Tsvetanov Vasilev, ul. "Vasil Levski" 32 Vilna 
zona Kokaliane, 1191, SOFIA, BG 

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

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; ices; honey, treacle; ice. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0896301 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200610994 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SBS Broadcasting Europe BV, Rietlandpark 353, 
1019EM, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Compact discs, read-only-memory discs (CD-

ROMs), DVDs and other digital data carriers. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes. 
 
28 Games and playthings; electronic games 
other than those adapted for use with television 
receivers only; sporting articles not included in other 
classes; game cards. 
 
35 Business management; office functions; 
establishing and managing databases in the field of 
show business, entertainment, radio and television 
programmes, films, transport, traffic, travel and 
weather; organization of fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; auctioning and 
public sales; commercial information; market 
prospecting, research and analysis; opinion polling; 
copying of documents; the aforesaid services also 
through radio, television, teletext, the Internet or other 
networks, electronic or otherwise. 
 
36 Financial affairs; fiscal affairs; monetary 
affairs; financing services; mediation in the sale and 
purchase of stocks and shares; property management; 
insurance; rental of real estate; advice relating to all the 
aforesaid services; services of a holding company. 
 
42 Copyright management; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0896322 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200611000 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.15 EM 5139605 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLLY-TASTIC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Origin Products Ltd, 6 Stamford Brook Road, W60HX, 
LONDON, GB 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
 
16 Printed matter; book binding 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. 
 
28 Games toys and playthings; electronic 
games, toys and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0900028 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200612480 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.20 FR 06 3 424 377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, HAMBURG, 
DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0903701 
(151) Int.reg.dato: 2006.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200613797 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Safran Kft, Harmat utca 22, 1105, BUDAPEST, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Crockeries and toilet paper holders. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0912867 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200702364 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sätila of Sweden AB, Grebbeshult 2, 51021, SÄTILA, 
SE 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 25 Clothes, footwear, headgear; caps, mufflers, 
headbands, mittens, jersey gloves. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0916461 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200708555 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bioeden Inc, Ste 200 PMB#4911807 W Slaughter Ln, 
TX78748, AUSTIN, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Harvesting and storage of adult stem cells 

from teeth. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0916652 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200703971 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.12 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.20 SE 2007/01683 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMX Iceland 15 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 OMX AB, 10578, STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Compilation of information into computer 
databases. 
 
36 Financial affairs, namely stock exchange 
services, stock exchange quotations, securities 
brokerage, investigations (analysis), estimations and 
publications of stock indexes, financial information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0918110 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200704643 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bedigital Llum i Color SL, C/ Dr. Esteve Terradas, 98 - 
Pol. Ind. Bufalvent, 08240, MANRESA (BARCELONA), 
ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Laminating, assembly and finishing apparatus 

for digital printing, cutters and and reusable covering 
sheets for use with presses. 
 
9 Digital printing apparatus, together with its 
accessories, printers, scanners (digital plotters), 
plotters, guillotines and laminators for use in the field of 
digital printing; photographic apparatus and 
instruments, downloadable electronic publications. 
 
16 Articles made of paper, cardboard and goods 
made from these materials not included in other 
classes; paper products for mounting and laminating, 
namely cushion paper; books, guidebooks, magazines, 
publications, cards, post cards, posters, bills, 
catalogues, calendars, agendas, leaflets; articles of 
stationery, bookbinding articles, ink cartridges, bulletin 
boards of paper or cardboard, photographs, photograph 
mounts, duplicators, graphic reproductions. 
 
20 Portable and collapsible display furniture. 
 
35 Services of retail sale in stores and via global 
computing networks of chemicals for digital printing and 
photography, digital printing and photography 
apparatus, stationery products and articles for digital 
printing and photography and display furniture; import 
and export services for digital printing and photography 
articles; procurement services for others, assistance 
and consulting in business supervision and 
management. 
 
39 Services of distribution, transport and storage 
of chemicals for digital printing and photography, digital 
printing and photography apparatus, stationery 
products and articles for digital printing and 
photography and display furniture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0920059 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200705476 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.29 CH 554422 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415, HASLE B. 
BURGDORF, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic 

products, including homeopathic preparations, in 
particular biochemical products such as salts, tablets 
and pomades; dietetic substances adapted for medical 
use and homeopathic substances, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0920835 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200705798 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industrias el Gamo SA, Ctra.Sta. Creu de Calafell 
Km.10, 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 
(BARCELONA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal capsules, cylinders or containers for 

compressed gas intended for compressed air rifles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0920875 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200705804 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.25 FR 06 3 447 182 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOBIESKI - King of vodkas 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Belvedere, 10, avenue Charles Jaffelin, 21200, 
BEAUNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Vodka. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0922749 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200706662 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.10 FR 06 3 455 491 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAUL & JOE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sofrane, 2, avenue Montaigne, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optical goods; spectacles (optics); spectacle 
frames; sunglasses; sports eyewear; spectacle lenses; 
contact lenses; optical lenses; optical apparatus and 
instruments; spectacle chains and cords; spectacle 
cases; containers for contact lenses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0923029 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200706721 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.14 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.03 CH 558182 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0923032 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200706723 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.14 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.03 CH 558184 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0923494 
(151) Int.reg.dato: 2006.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200706837 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carl Kammerling International Ltd, CK House, Glan y 
Don Industrial Estate, LL535LH, PWLHELI, 
GWYNEDD, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal storage containers; metal tool boxes; 

metal hose pipe clips, clamps, fittings and couplings. 
 
7 Power tools and power tool accessories; 
power drills; drill bits for power drills; garden power 
tools and garden power tool accessories. 
 
8 Hand tools and implements (hand operated); 
cutlery; kitchen knives; scissors; peelers; tin openers; 
hand-operated kitchen utensils; hand tool accessories; 
trimming knives; screwdrivers; hand saws; chisels; side 
cutters; pliers; cutters; hammers; wrenches; spanners; 
hack saws; hand drills; drill bits for hand drills; garden 
hand tools; secateurs; trowels; garden hand tool 
accessories. 
 
9 Measures; tape measures; spirit levels. 
 
17 Garden hoses; fittings and couplings. 
 
18 Belts, waistcoats, braces, holsters, loops, 
bags, pouches, rolling pouches, and rucksacks, all for 
holding tools. 
 
20 Plastics storage containers; plastics tool 
boxes; plastics hose pipe clips, clamps, fittings and 
couplings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.01.07 - 02/08

 

20 
 

(111) Int.reg.nr: 0924775 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200707418 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.04 EM 005276415 
(540) Gjengivelse av merket: 

H-TEC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hawle Armaturen GmbH, Liegnitzer Strasse 6, 83395, 
FREILASSING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Parts, predominantly made of metal, for gas 

and liquid braces, in particular sleeves, shutters, sleeve 
shutters, straps, shackles, caps, flanges, safety devices 
against traction, dirt and rotation, fittings, couplings; 
connecting systems, predominantly made of metal, 
between a fitting and the aforesaid brace; accessories, 
predominantly made of metal, for the aforesaid braces, 
namely hand wheels, position indicators, dummy 
covers, insertion pipes, nipples, rings; shaft covers, 
height-adjustable and/or levellable shaft covers and 
their base components and frames; Braces made of 
metal, namely, gas and liquid braces, in particular 
sliders, installation mountings, tapping braces, also for 
subsequent installation. 
 
8 Hand-operated tools for assembling and 
disassembling, maintaining and repairing braces, in 
particular pipe assembly and disassembly devices, pipe 
bevelling devices, pipe cutters, tapping devices, keys, 
blanks, traction devices. 
 
11 Hydrants, ventilating and evacuating valves, 
control valves. 
 
17 Parts, predominantly made of metal, for gas 
and liquid braces, namely gaskets. 
 
37 Assembling and disassembling braces, in 
particular gas and water braces, and conduction 
systems. 
 
42 Technical project planning for braces, in 
particular gas and water braces, and conduction 
systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0924782 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200707422 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.23 EE M200700639 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aivar Friedrichson, Nõlvaku 15-8, Laagri, Saue vald, 
76401, HARJUMAA, EE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture and its parts; bedding included in 

this class, including mattresses, spring mattresses, 
pillows; mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0925701 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200707749 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.31 IT GE2006C000345 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AMA Snc di Massimo e Carlo Alberto Rovere, Via 
Aurelia, 102/1, 16031, BOGLIASCO-GENOVA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetic beverages and energy drinks 

adapted for medical purposes. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
32 Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; energy 
drinks. 
 
33 Wines, spirits and liqueurs; alcoholic 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0926441 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200708101 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.20 CZ 443991 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Goc Ladislav, Na Parcelách 75, 25264, VELKÉ 
PRÍLEPY, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for electronic communication. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0926477 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200708108 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.26 DE 306 65 001.0/32 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHATLER'S 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Shatler's Getränke GmbH, Arndtstrasse 4, 50676, 
KÖLN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit 

juices and fruit juice beverages; syrups for making 
beverages; non-alcoholic cocktails and other non-
alcoholic mixed beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers); wines, 
sparkling wines, spirits and liquors, alcoholic cocktails 
and other alcoholic mixed beverages. 
 
43 Services for providing food and drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0926512 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200708112 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.12 IT TO2007C000510 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Moschino SpA, Via delle Querce 51, 47842, SAN 
GIOVANNI IN MARIGNANO, IT 

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

made of these materials; animal skins; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
 
25 Clothing, dresses, trousers, shirts, blouses, 
sweaters, skirts, overcoats, raincoats, topcoats, 
waistcoats, jackets, belts, ties, gloves, hats, socks, 
foulards, underwear, footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers, caps, bathing suits, beach robes, trousers and 
shorts as beach robes, scarves, bathrobes, dressing 
gowns, bathing caps, clothing made from terry 
towelling. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0926776 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200708345 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEECH-NUT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hero, 5600, LENZBURG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Food for babies, juices for babies, dietetic 
substances adapted for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0926801 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200708352 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.22 CH 555737 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Saphirwerk Industrieprodukte AG, 36, Erlenstrasse, 
2555, BRÜGG, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for use in industry, 

science, photography, as well as agriculture, 
horticulture and forestry, in particular ceramics. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies, 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 
7 Machines for the chemical industry, machines 
for the pharmaceutical industry. 
 
9 Measuring and monitoring apparatus (non-
medical); apparatus for analysis (non-medical). 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, in particular medical 
pumps; pumps for medical purposes, in particular 
micrometering pumps; apparatus for medical analysis; 
medical measuring and monitoring apparatus; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
19 Building materials, not of metal, in particular 
potters' clay. 
 
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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(111) Int.reg.nr: 0926821 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200708355 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.02 CH 558086 
(540) Gjengivelse av merket: 

PUR - Portfolio Unit Right 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Wegelin & Co Privatbankiers, Bohl 17, 9004, ST. 
GALLEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 

real estate affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0926826 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200708356 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.20 FR 06 3 458 123 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 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: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0926855 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200708366 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hangzhou Hehe Glass Industry Co Ltd, Shianqiao, 
Dangshanzhen, Xiaoshanqu, 311245, HANGZHOUSHI, 
ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Silvered glass (mirrors), mirror (looking 

glasses), frames, mirror tiles. 
 
21 Crystal glassware, plate glass (raw material), 
unworked or semi-worked glass (except building glass), 
semi-wrought glass pipes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.02 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
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Delvis overdragelse - Partial change in ownership/partial assignment
 
 
(111) Int.reg.nr: 0486718A 
(151) Int.reg.dato: 1984.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200715285 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, 5200 
Blazer Parkway, OH43017, DUBLIN, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical auxiliaries for the separation of oils 

of oleaginous substances, preferably of aqueous 
substances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0486718 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0841607A 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200715897 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.19 DE 304 27 904.8/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WiMAX Forum, 2495 Leghorn Street, CA94043, 
MOUNTAIN VIEW, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Legal services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.12.14 

(450) Kunngjøringsdato: 02/08, 2008.01.07 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0841607 
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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.: 0917444 
(210) Søknadsnr.: 200704147 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2007.10.15 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Buckler Ltd, Angus Works, North Isla Street, DD37JQ 
DUNDEE, TAYSIDE, GB 

 Innsiger: 
 Buckler Tekstil Dizayn Pazarlama ve dis Ticaret Sanayi 

Ltd Sirketi, Florya Besyol Mh. Karadeniz Sk. No. 10 
K:2-3 KÜCÜKCEKMECE, ISTANBUS, TR 

 Innsigers fullmektig: 
 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 241325 
(210) Søknadsnr.: 200704479 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.10.15 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Photon Wall Inc, 70 East Portola Avenue, CA94022 
LOS ALTO, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 QNX Software Systems GmbH & Co KG, Becker-

Göring Strasse 16, 76307 KARLSBAD, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 0688270 
(210) Søknadsnr.: 199803340 
(151) Reg.dato: 1998.02.16 
(220) Inndato: 1998.04.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEVERIN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Severin Participations AG, c/o B & P tax and legal, 

Waisenhausplatz 14, 3000 BERN 7, CH 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

(450) Kunngjort dato: 02/08, 2008.01.07 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 98788 
(210) Søknadsnr.: 19762523 
(151) Reg.dato: 1977.04.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.04.28 

(220) Inndato: 1976.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEINEKEN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Heineken Brouwerijen BV, Amsterdam, NL 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 32 Øl og porter. 
(450) Kunngjort dato: 02/08, 2008.01.07 
 
 
 
 



 slettelser 2008.01.07 - 02/08

 

28 
 

Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 175683 
(151) Reg.Dato.: 1996.07.18 
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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.: 111542 
(730) Innehaver: Savarez, 5, avenue Barthélémy 

Thimonnier, 69300 CALUIRE ET 
CUIRE, FR 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 113014 
(730) Innehaver: MAN Ferrostaal Industrieanlagen 

GmbH, Industriestrasse 13, 65366 
GEISENHEIM, DE 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 132001 
(730) Innehaver: Calvet SAS, Route de Balizac, 33720 

LANDIRAS, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 134838 
(730) Innehaver: Tsubakimoto Chain Co, Osaka 

Fukokuseimei Building, 2-4, 
Komatsubara-cho, Kita-ku, 530-0018 
OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 136416 
(730) Innehaver: Apetit Suomi OY, Maakunnantie 1, 

27800 SÄKYLÄ, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 152786, 209206 
(730) Innehaver: Kotirouva OY, Rukoushuoneentie 4 a, 

00730 HELSINKI, FI 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 182709 
(730) Innehaver: Briggs & Stratton Power Products 

Group LLC, 900 North Parkway, 
WI53549 JEFFERSON, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 186843, 191268, 199743 
(730) Innehaver: PL Innovation AS, Hoff Terrasse 10, 

0275 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 187726, 187727 
(730) Innehaver: Fjord International AS, Postboks 1 

Hasle, 3240 SANDEFJORD, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 188616 
(730) Innehaver: Bouygues, 32 avenue Hoche, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 189399 
(730) Innehaver: Scott Sports SA, Route du Crochet 17, 

1762 GIVISIEZ, CH 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 205334 
(730) Innehaver: N.W.Damm & Søn, Fr. Nansensvei 14, 

0055 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 213982 
(730) Innehaver: Hemsedal Cafe AS, Postboks 104, 3560 

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

Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 220367 
(730) Innehaver: Stafford-Miller (Ireland) Ltd, Clocherane, 

Youghal Road DUNGARVAN, IE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 221424 
(730) Innehaver: Mailbox-media AS, Kjørbokollen 30, 

1337 SANDVIKA, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 230254 
(730) Innehaver: N.W.Damm & Søn AS, Fr. Nansens vei 

14, 0055 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 233813 
(730) Innehaver: N.W.Damm & Søn AS, Fr. Nansens vei 

14, 0055 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 233998 
(730) Innehaver: Envireneer R & D Limited, 30-31 Queen 

Street, EH21JX EDINBURGH, 
MIDLOTHIAN, GB 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 240806 
(730) Innehaver: Zoum Manku Holdings Inc, 465 St. 

Jean, Suite 120, QCH27 2R6 
MONTREAL, CA 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 520690 
(730) Innehaver: IQNet Association-The International 

Certification Network, Bollwerk 31, 3011 
BERN, CH 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 55886, 85819, 19868, 103571, 103787, 

126791, 132511, 134988, 139315, 
134428, 135003, 135004, 138523 

(730) Innehaver: Agfa-Gevaert NV & Co KG 
LEVERKUSEN, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 73274 
(730) Innehaver: Swift Optical Instruments, Inc, 1113 

Landmark 35 Drive, TX78233 SAN 
ANTONIO, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 96385, 131224, 129731 
(730) Innehaver: Lotto Sport Italia SpA, Via 

Montebelluna, 5/7, 31040 
TREVIGNANO, IT 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 
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Endringer i navn og adresser i alle rettigheter 
 
Navne-/adresseendringen er foretatt i alle kundens rettigheter i vårt register. 
 
(730) Tidligere navn: Advent Software Inc, 301 

Brannan Street, CA94107 SAN 
FRANCISCO, US 

(730) Nytt navn: Advent Software Inc, 600 
Townsend St., CA94103 SAN 
FRANCISCO, US 

 
 
(730) Tidligere navn: Transport-Systemer AS, 

Postboks 4, 1330 Fornebu, NO 
(730) Nytt navn: Box Group AS, Postboks 4503 

Nydalen, 0404 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 152786, 209206 
(730) Innehaver: Kotirouva OY, Rukoushuoneentie 4 

a, 00730 HELSINKI, FI 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 217353, 224286, 224287, 224288, 

224289, 224290 
(730) Innehaver: Bølgen & Moi AS, Lilleakerveien 

14, 0283 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0204973 
0205137 
0434115 
0434530 
0670470 
0671128 
0671140 
0674889 
0678724 
0679547 
0680276 
0682600 
0683247 
0683333 
0683513 
0683579 
0683727 
0683728 

0683911 
0683913 
0683914 
0683917 
0684119 
0684121 
0684148 
0684173 
0684279 
0684528 
0684544 
0684552 
0684563 
0684611 
0684623 
0684754 
0684803 
0684836 

0684928 
0685004 
0685055 
0685064 
0685107 
0685388 
0685403A 
0685544 
0685583 
0685653 
0685687 
0685773 
0685779 
0685916 
0686046 
0686047 
0686096 
0686099 

0686134 
0686189 
0686202 
0686221 
0686241 
0686283 
0686310 
0686321 
0686324 
0686372 
0686381 
0686444 
0686536 
0686614 
0686632 
0686665 
0686717 
0687091 

0687286 
0687490 
0687946 
0688380 
0688879 
0689685 
0689822 
0689825 
0690198 
0690678 
0690721 
0690977 
0690993 
0690994 
0691002 
0691070 
0692064
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0200978 
0335442 
0673739 
0674109 
0674156 
0674185 
0674251 
0674509 
0674548 
0674814 
0674815 

0674892 
0674998 
0675000 
0675001 
0675097 
0675131 
0675146 
0675150 
0675259 
0675344 
0675447 

0675734B 
0675904 
0675905 
0675953 
0675968 
0675982 
0675998 
0675999 
0676030 
0676649 
0676784 

0676870 
0676999 
0677034 
0677035 
0677047 
0677049 
0678386 
0678412 
0678488 
0678945 
0679045 

0679829 
0680310 
0680316 
0680322 
0680538 
0680636 
0683547 
0685010 
0694999
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Slettede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0486718 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til int.reg.nr. 0486718A) 
0841607 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til int.reg.nr. 0841607A) 
0851841
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Merkeordningen beskyttede betegnelser 
 

         
 

 
 

         
 
 
 
Høyring av utkast til forskrift, jf § 15 i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskytting av 
opphavsnemningar, geografiske nemningar og nemningar for tradisjonelt særpreg på 
næringsmiddel (forskrift om beskytta nemningar).   
 
 
 

Høyring nr. 01/2008: 
Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Villsau frå Vestlandskysten som beskytta geografisk 

nemning. 
 

       
 
 
 
Sjå utkast til forskrift nedanfor. 
 
Høyringa gir einkvar rett til å framsetje ei skriftlig og grunna innvending mot at utkast til forskrift om 
vern av produktnemninga Villsau frå Vestlandskysten som beskytta geografisk nemning fastsettes, jf § 
20 i forskrift om beskytta nemningar.  
 
Forskriftas vilkår om vern av produktnemninga Villsau frå Vestlandskysten som ei beskytta geografisk 
nemning vurderast å være oppfylt.  
 
Høyringsdokumenta er lagt ut på www.beskyttedebetegnelser.no.  
 
Innvendingar skal sendast til KSL Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 Oslo innan 7.4.2008. 
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Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Villsau frå Vestlandskysten som 
beskytta geografisk nemning 
 
Fastsett av det sentrale Mattilsynet ved hovudkontoret dd.mm.åååå med heimel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskytting av 
opphavsnemningar, geografiske nemningar og nemningar for tradisjonelt særpreg på næringsmiddel § 15. 

 
§ 1 Beskytta produktnemning 
Villsau frå Vestlandskysten 
 
§ 2 Rettmessig brukar 
Villsaulaget Vest  
 
§ 3 Vilkår for bruk av produktnemninga 

1. Produktbeskriving 
Villsau frå Vestlandskysten er kjøtt av sau av rasen Gammalnorsk sau (Ovis brachyura borealis). 
Nemninga omfattar ferske eller frosne heile skrottar eller stykkingsdelar. Kjøttet skal ha djup 
raudleg farge, god marmorering og mild smak.  
 

2. Geografisk område 
Geografisk område for produksjon av Villsau frå Vestlandskysten er avgrensa til kysten, områda 
lengst vest og nærmast det opne havet, i fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal.  
 

3. Produksjonsmetode 
Drifta hjå den einskilde produsenten skal vere godkjend av rettmessig brukar og Mattilsynet. I de 
tilfelle der det er naudsynt skal produsenten ha dispensasjon frå kravet om tilhaldsrom. 
Produsentane skal dokumentere at besetninga består av sau av rasen Gammalnorsk sau. 
 
Sauen skal gå ute på beite heile året. I beiteområda skal det vere tilstrekkeleg med kystlynghei til at 
besetningane kan overvintre, og det skal vere god nok tilgang på ferskvatn. Mengda av kystlynghei 
avgjer kor stor besetninga kan vere på dei ulike stadene. Vegetasjonsdekket skal ha mellom 70 % 
lyng og 30 % gras, til 30 % lyng og 70 % gras. Beredskapsfôr skal i akutte tilfelle kunne skaffast 
raskt. Grensa for tilleggsfôr er sett til maksimum 20 % av den totale årlege fôrmengda. 
 
Dyr på beite skal ha tilsyn kvar veke. I utsette periodar, til dømes under lamming og ved sterkt 
snøfall, skal det vere tilsyn oftare, helst kvar dag. Det skal førast tilsynsjournal. Paring skal skje 
slik at lamming kan skje når det er gunstige beite- og klimaforhold.  
 
Det skal sikrast at dyra finn le i vinterhalvåret, anten naturleg i terrenget eller i tilgjengelege 
bygningar eller leskur. Dyra skal ha beskyttande ullfell om vinteren. For innsamling av dyr skal det 
finnast leiegjerde og skiljeanlegg. Dyra skal samlast minimum vår og haust for kontroll, m.a. 
merking, napping og klipping av ull og nødvendig parasittbehandling. 
 
Slakting og nedskjering skal skje ved godkjende og autoriserte verksemder. Godkjend slaktevekt 
for lam skal vere mellom 8 og 15 kg, og på vaksne dyr minimum 8 kg. 
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4. Merking av produktet 
Villsau frå Vestlandskysten kan merkjast med figurmerket for beskytta geografisk nemning.  

 
§ 4 Iverksetjing 

Forskrifta blir sett i verk straks. 

 
 
VEDLEGG: 
 
Beskriving av produktopphavet og tilknytinga til det geografiske området 
Villsau er eitt av fleire namn som blir brukte på den gamle norske sauerasen Gammalnorsk sau (Ovis 
brachyura borealis). Sauen er liten, lett, sprek og robust og er godt tilpassa harde kår og naturforholda 
på kysten. Hovudføda til sauen er lyng.  
 
Gammalnorsk sau er truleg siste rest av den opphavlege norske/europeiske landrasen. Fossile sauebein 
som er funne i Skipshelleren i Vaksdal kommune i Hordaland, kan daterast heilt tilbake til om lag 
2550 år f. Kr. og har særtrekk som minner svært om bein frå sau av rasen Gammalnorsk sau. Heller 
ikkje storleiken eller forma på denne sauen skil seg særleg frå desse funna. Gammalnorsk sau har 
mange trekk frå dei ville eller lite foredla sauerasane. Til dømes har pelsen mjuk botnull med grovare 
dekkhår utanpå, halen er kort, alle vêrane har horn, og sauen er relativt liten.  
 
Gammalnorsk sau var heilt fram til slutten av 1800-talet den dominerande rasen i Noreg. Det vart da 
avla fram tyngre sauer som produserte meir ull og kjøtt. Desse nye sauerasane tok mange stader over 
for Gammalnorsk sau. Sjølv om folk på ein del av øyane langs vestlandskysten heldt fram med slikt 
sauehald, var sauen nær ved å døy ut fleire gonger. Det er berre i Austevoll i Hordaland at den 
opphavlege stammen av Gammalnorsk sau har overlevd heilt fram til vår tid. Men det måtte 
redningsaksjonar til både i byrjinga av 1950-talet og i byrjinga av 1980-talet for at sauen skulle 
overleve. All sau av rasen Gammalnorsk sau i Noreg i dag stammar frå Austevoll.  
 
Driftsforma, utegangardrift, er basert på tradisjonar frå vikingtida. Klimaet og vegetasjonen på 
vestlandskysten er slik at det er mogleg å halde ved lag den naturlege driftsforma og beitegrunnlaget. 
Sauen overvintrar no som da med lynghei som hovudføde, i tillegg til gras og einer, og dessutan tang 
og tare frå sjøen. Kystlynghei er ein særmerkt landskapstype langs den ytre kyststripa på Vestlandet. 
Det er som vinterbeite kystlyngheia eignar seg best, ettersom lyngen er vintergrøn og har brukbar 
næringsverdi om vinteren. Ei opprett og robust vekstform gjer at han stikk opp av snøen og er 
tilgjengeleg for dyra. Klimaet på vestlandskysten er oseanisk, med milde vintrar og vanlegvis lite snø, 
og den snøen som kjem, ligg sjeldan lenger enn eit par veker i strekk. Gammalnorsk sau kan, som eit 
av få husdyr, grave seg ned og nyttiggjere seg mat under snøen.  
 
Produsentane på vestlandskysten har lang tradisjon for og god kunnskap om hald av Gammalnorsk sau.   
 
 
 
Dato for registrert søknad: 19.4.2004 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 52/07 ble reg.nr. 182709 
feilaktig kunngjort ikke fornyet. Registreringen er 
fornyet til 2017.06.12. 
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