
  . 

1 

 

 
 
 
nr 09/08 - 2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

 
 
 
 
 

Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder 
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet 

BESØKSADRESSE 
 Københavngaten 10 

POSTADRESSE 
 Postboks 8160 Dep. 

 0033 Oslo 

E-POST  
 mail@patentstyret.no 

TELEFON 
 22 38 73 00 

TELEFAKS 
 22 38 73 01 

INFOSENTERETS TELEFONTID
 kl. 09.00 - 15.00 

 Telefon  (+47) 22 38 73 33
 Telefaks  (+47) 22 38 73 31



 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2008.02.25 - 09/08

 

2 
 

Innholdsfortegnelse: 
 
Registrerte varemerker............................................................................................................................................3 
Internasjonale varemerkeregistreringer.................................................................................................................89 
Delvis overdragelser - partial change in ownership/partial assignment ..............................................................175 
Ansvarsmerker ....................................................................................................................................................177 
Innsigelser ...........................................................................................................................................................178 
Avgjørelser etter innsigelser................................................................................................................................181 
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................182 
Slettelser, begjært av innehaver..........................................................................................................................188 
Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet ......................................................................................................189 
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter .................................................................204 
Lisenser ...............................................................................................................................................................208 
Endringer i navn og adresser i alle rettigheter ....................................................................................................209 
Endringer i fullmaktsforhold.................................................................................................................................210 
Fornyelser............................................................................................................................................................212 
Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer ..............................................................................................215 
Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................................................216 
Slettede internasjonale varemerkeregistreringer ................................................................................................217 
Rettelser ..............................................................................................................................................................218 
 
 
 

 

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 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
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(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.: 244250 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200505442 
(220) Inndato: 2005.06.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244251 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200512311 
(220) Inndato: 2005.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Olympia International Holdings Ltd, Akara Building , 24 

De Castro Street,  Wickhams Cay ROAD TOWN, 
TORTOLA, VG 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telefoner, komplett sett for trådløs telefon, 
MP3 spillere, telefonsendeapparater, 
nettverkskommunikasjonsutstyr, bærebølgeutstyr, GPS 
(globalt posisjonerings system), walkie-talkie, 
høretelefoner, mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244252 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200512319 
(220) Inndato: 2005.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Olympia International Holdings Ltd, Akara Building , 24 
De Castro Street,  Wickhams Cay ROAD TOWN, 
TORTOLA, VG 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telefoner, komplett sett for trådløs telefon, 
MP3 spillere, telefonsendeapparater, 
nettverkskommunikasjonsutstyr, bærebølgeutstyr, GPS 
(globalt posisjonerings system), walkie-talkie, 
høretelefoner, mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244253 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200701426 
(220) Inndato: 2007.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rhino Entertainment Company, 3400 West Olive 
Avenue, CA BURCANK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske 
databærere, plater for opptak; databehandlingsutstyr; 
datamaskinprogramvare; apparater og instrumenter for 
opptak, gjengivelse og/eller overføring av lyd og/eller 
visuell informasjon og opptak; lyd- og/eller bildeopptak; 
opptak for forbedret lys og/eller bilde; interaktive lyd- 
og/eller bildeopptak; media for lyd- og /eller 
bildeopptak; videospill; interaktiv 
datamaskinprogramvare; publikasjoner (nedlastbare) 
tilveiebragt on-line fra databaser, fra Internett eller et 
annet kommunikasjonsnettverk inkludert trådløst, kabel 
eller satelitt; CD-er; overlyds CD-er (superaudio CD-er); 
DVD-er, CD ROM; systemer for virtuell virkelighet; 
digital musikk (nedlastbar); MP3-spillere; indivuduell 
digital assistanse (personal digital assistants) og annet 
håndholdt utstyr; nedlastbar musikk; nedlastbart 
audiovisuelt materiale; digital musikk (nedlastbar) 
tilveiebragt fra MP3 Internett websider; elektronsike 
spill; CD ROM spill, ringetoner; CD-er, kassetter, 
grammofonplater. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
kringkastingsservice, inkludert opplasting, oppslag, 
fremvisning, skjermvisning, fordele eller på andre måter 
tilveiebringe elektroniske media eller informasjon over 
Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; 
telekommunikasjonsvirksomhet inkludert overføring av 
magnetbåndopptak, audio, video og audiovisuelt 
innhold via kringkasting, Internett, fjernsyn, radio eller 
andre kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring 
av datafiler, dokumenter, musikk og video via Internett 
og andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
"podcasts"; tilveiebringelse av elektronisk oppslagstavle 
og chatterom for overføring av beskjeder blant 
datamaskinbrukere vedrørende et vidt spekter av 
emner; elektroniske posttjenester; 
meldingsformidlingstjenester via web, 
tekstmeldingstjenester; elektroniske 
personsøkingstjenester, trådløs talelagringstjeneste; 
tale over internetloggtjenester; tilveiebringe trådløs 
tilgang til Internett, datanettverk og andre 
kommunikasjonsnettverk, trådløse telefontjenester og 
mobiltelefontjenester. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester; 
produksjons- og distribusjonstjenester i området lyd 
og/eller bildeopptak og underholdning; 
musikkpubliseringstjenester, administrering av artister; 
studioopptakstjenester; musikkrelaterte 
informasjonstjenester, underholdning, spill og 

arrangementer tilveiebragt on-line fra en database, fra 
Internett eller andre kommunikasjonsnettverk inkludert 
trådløst, kabel eller satelitt; tilveiebringelse av 
nedlastbar musikk; tilveiebringelse av digital musikk 
(ikke nedlastbar) fra Internett; tilveiebringelse av digital 
musikk (ikke nedlastbar) fra MP3 web-sider; 
tilveiebringelse av "podcasts"; tilveiebringelse av 
ringetoner; produksjon, fremstilling, presentasjon, 
distribusjon og leie av fjernsyns- og radioprogrammer 
og filmer, animerte filmer og lyd og/eller bildeopptak; 
produksjon av direktesendt 
underholdningsprogrammer; organisering, produksjon 
og presentasjon av spørreprogram, utstillinger, 
sportsbegivenheter, show, roadshow, 
scenearrangementer, teateroppføringer, konserter, 
direkte opptredener og publikumdeltagende 
arrangmenter; tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner (ikke nedlastbare); tilveiebringelse og 
kontroll av elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper 
og chatte-rom; elektroniske spilltjenester tilveiebragt fra 
en database, Internett og/eller andre 
kommunikasjonsnettverk inkludert trådløst, kabel, 
satelitt, rådgivende og konsulenttjenester relatert til 
ovennevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244254 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200702501 
(220) Inndato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Studentsamskipsnaden i Oslo, Trimv 4, Domus 
Athletica, 0372 OSLO, NO 

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

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

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
arbeidsformidling; avskrift (transkripsjon); bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at 
kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe 
tekstiler, fottøy, sportsutstyr, fotoutstyr, musikk, mat og 
drikke og suvenirer i form av ryggsekker, vesker, t-
skjorter, gensere, nøkkelbånd, paraplyer og kopper; 
salg av bøker og kontorrekvisita; salg av kioskvarer i 
form av telekort, norske og internasjonale aviser og 
blader, frukt, is, smågodt, sjokolade, mineralvann og 
tobakksvarer; bokføring; administrasjon av data-arkiver; 
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; datasøk i datafiler, for andre; 
dokumentkopiering; arbeidsformidling; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; maskinskriving; on-line 
annonsering på datanettverk; organisering av messer 
for salg og markedsføring; oppdatering, utleie av og 
utsendelse av reklamemateriell; utleie av reklameplass, 
utleie av salgsautomater; rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; personellrekruttering; prokura. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering; bankvirksomhet; bestyrelse av 
fast eiendom; utleie av leiligheter og hybler; 
husleieinnkreving; garantier (kausjon); 
finansieringsvirksomhet; boligformidling (leiligheter); 
bestyrelse av leiegårder; bestyrelse av fast eiendom; 
bestyrelse av familiestiftelser; finansiell 
sponsorvirksomhet; finansrådgivning; syke- og 
pensjonsforsikring: oppbygging av kapitalfond; 
veldedighetsinnsamlinger; utlån, utleie av kontorer; 
utstedeise av kredittkort; kredittkorttjenester; 
kjøpekortstjenester. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; akademier 
(utdanning); organisering og ledelse av konferanser, 
seminarer, kollokvium, symposium og kongresser; 
utgivelser av bøker; utlån av bøker; 
bokbussvirksomhet; eksaminasjonsvirksomhet; 
produksjon av fjernsyns- og radioprogram; drift av 

fritidsanlegg; drift og utleie av idrettshaller, 
idrettsplasser, stadium og trimsenter; trening (fysisk); 
instruksjon (opplæring); kinodrift; klubbvirksomhet 
(underholdning eller utdannelse); korrespondansekurs; 
helseklubbvirksomhet; svømmeanlegg; nattklubber; 
reportasjetjenester; organisering av lotterier; elektronisk 
setting (for trykking); publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; yrkesveiledning; utgivelse av 
tekster, andre enn reklametekster; utstillinger for 
kulturelle- og utdanningsformål; spillehaller; rådgivning 
innen livsstil og ernæring; klubbvirksomhet innen sport 
og idrett. 
 
42 Rådgivning, prosjektering og prosjektledelse 
innen bygg; grafisk formgivning; ingeniørvirksomhet; 
forskning; prosjektstudier, konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering 
av dataprogrammer og data (ikke-fysisk konvertering). 
 
44 Medisinske tjenester; poliklinikker; 
psykologtjenester; psykososiale tjenester; 
fysioterapitjeneste; helse- og sosialtjeneste; 
legebehandling; klinikker; sykepleiertjenester; 
tannlegebehandling; massasje; skjønnhetssalonger. 
 
45 Forvaltning av forfatterrettigheter; juridiske 
tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244255 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200703365 
(220) Inndato: 2007.03.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gallaher Ltd, Members Hill, Brooklands Road, 
KT130QU WEYBRIDGE, SURREY, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobakk, bearbeidet eller utarbeidet; 
røketobakk, pipetobakk, håndrulletobakk, tyggetobakk, 
skrå, snustobakk; sigaretter, sigarer, sigarillos; 
substanser for røking solgt separat eller blandet med 
tobakk, ikke for medisinske eller helbredende formål; 
artikler for røkere; sigarettpapir, sigaretthylstre og 
fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244256 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200703775 
(220) Inndato: 2007.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Parke Davis & Company LLC, 235 East 42nd Street, 
NY10017 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Eteriske oljer. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater til medisinske formål; dietetiske 
stoffer tilpasset medisinske formål, næringsmidler for 
spedbarn; tomme og fylte kapsler for farmasøytiske 
produkter, kost og næringstilskudd, urter, vitaminer og 
mineraler. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244257 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200706195 
(220) Inndato: 2007.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Kao KK (also trading as Kao Corp), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, 103-8210 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; 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; tannin ekstrahert fra 
kateku/garvestoff, herunder disse produkter også for 
bruk i drikkevarer, grønn te og sportsdrikker og som 
drikkevareingrediens. 
 
30 Kaffe, ikke brent kaffe, kaffebønner, 
kaffebaserte drikker, kaffeerstatning, te, tebaserte 
drikker, iste, sjokoladebaserte drikker, kakaobaserte 
drikker, krydderier, essenser for næringsmidler (unntatt 
eteriske essenser eller eteriske oljer), melholdig mat, 
kornbaserte snack-flak, kjeks, småkaker, kjeksbakverk, 
snack-dipp, kakekjeks, kaker, konditorvarer. 
 
32 Ikke-alkoholholdige drikker; myse-baserte 
drikkevarer, grønnsakjuice, essenser for fremstilling av 
drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, isotoniske 
drikkevarer, ingefær-øl. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244258 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200706319 
(220) Inndato: 2007.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Na Pali SAS, 162 Rue Belharra, 64500 SAINT JEAN 
DE LUZ, FR 

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

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

 5 Matvarer og drikker, nemlig 
vitaminforsterkede drikker, måltiderstatninger og 
kosttilskuddsblandinger for drikker, og 
næringsmilkshakes til bruk som måltiderstatning; 
næringsforsterkede drikker; vitaminforsterkede drikker; 
soyaproteiner til bruk som næringsingrediens i 
forskjellige pulver- og ferdigdrikker; ferdigdrikker ment 
som måltiderstatning; dietetiske drikker for medisinske 
formål; kosttilskudd; dietetiske mattilskudd; dietetiske 
drikketilskudd; vitamintilskudd; mineraltilskudd; 
næringstilskudd i pulverform for drikkeblandinger. 
 
29 Melkebaserte drikker; melkebaserte drikker 
med kaffe; ferdigdrikker med meieribaserte 
proteindrikker og myse- eller soyabaserte 
proteindrikker; ferdigmatbarrer med soya- eller 
myseproteinbase; algebaserte matdrikker, nemlig 
sjøgressdrikker; drikker basert på yoghurt; 
melkesyrebakteriedrikker; næringspulvertilsatt melk for 
matformål; melkedrikker med frukt; melkebaserte 
drikker med fruktjuice; ferdigdrikker som 
måltiderstatning omfattet av denne klassen; 
melkedrikker med høyt melkeinnhold; soyabaserte 
matdrikker til bruk som melkesubstitutt.  
 
30 Drikker laget av kaffe; drikker laget av te; 
kakaodrikker med melk; kaffebaserte drikker med melk; 
urtebaserte matdrikker; næringspulvertilsatte 
urtebaserte matdrikker; kornbasert snacksmat; 
ferdigmat i form av matbarrer bestående av korn- og 
müsliblandinger; kornbaserte matbarrer; bakerivarer; 
energibarrer i form av sjokolade- og sukkertøybarrer; 
risbasert snackmat; korn- og müslibaserte 
snacksbarrer; hvetebasert snacksmat; müslibasert 
snacksmat.  
 
32 Øl; mineralvann; kullsyreholdig vann; 
leskedrikker/brus; guaranadrikker; fruktdrikker; 
fruktjuicer; sportsdrikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; konsentrater, siruper, pulver og andre 
preparater for å lage øl, mineralvann, kullsyreholdig 
vann, leskedrikker/brus, guaranadrikker, fruktdrikker, 
fruktjuicer, sportsdrikker, isotoniske drikker og 
energidrikker; essenser for å lage øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann, leskedrikker/brus, guaranadrikker, 
fruktdrikker, fruktjuicer, sportsdrikker, isotoniske drikker 
og energidrikker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244259 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200707021 
(220) Inndato: 2007.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fras-Le SA, RS 122 - KM 66 - No 10945 - Bairro 
Forqueta, 95115-970 CAXIAS DO SUL, BR 

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

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

 12 Deler til kjøretøy, herunder bremseklosser, 
lette bremsebelegg/bremsebånd og tunge 
bremsebelegg/bremsebånd, bremseklosser for tunge 
skiver, koplingsbelegg, industrielle 
bremsebelegg/bremsebånd, bremsesko og -klosser for 
motorsykler, bremsesko for jernbaner og 
undergrunnsbaner, bremseklosser for fly, formete og 
vevde bremsebelegg/bremsebånd, plane 
universalplater (universal flat sheets). 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244260 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200707240 
(220) Inndato: 2007.06.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Cederroth International AB, Box 715, 19427 
UPPLANDS VÄSBY, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Preparat av gresskarkjerner til bruk mot 
prostatalidelse. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244261 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200707295 
(220) Inndato: 2007.06.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

LEVEL 1 ENTERTAINMENT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Level 1 Entertainment LLC, 9100 Wilshire Blvd, Suite 
503E, CA90212 BEVERLY HILLS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for livredning; grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater; 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.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244262 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200708967 
(220) Inndato: 2007.08.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Laura Ashley Ltd, 27 Bagleys Land, SW62QA 
FULHAM, LONDON, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Lim (klebestoffer) for tapeter, gobeliner, 
veggtepper, veggbekledning, fliser, plater eller 
gulvbelegg og for reparasjon av knuste gjenstander 
(med unntak av klebemidler for papirvarer og 
husholdningsbruk); kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete 
syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; 
gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og 
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
konserveringsmidler; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fiksermidler; fargestoffer, farger 
og fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig 
harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, 
dekoratører, trykkere og kunstnere. 
 
3 Parfymevarer; eau de cologne; velduftende 
toalettvann; ikke-medisinske toalettartikler; kosmetikk; 
pudder; talkumpudder for toalettbruk; leppestift; falske 
øyevipper, kunstige negler og lim for fiksering av 
samme; øyebrynsblyant; neglelakk; neglpolish og 
neglpleiepreparater; preparater for fjerning av 
neglelakk, neglelakkfjernere; preparater for 
sminkefjerning; hudrensemidler; anti-perspiranter for 
toalettbruk og deodoranter for personlig bruk; såper, 
sjampo og vaskemidler; ikke-medisinske preparater for 
hud- eller hårpleie; hårlotion; duftpreparater og 
duftartikler (ikke opptatt i andre klasser); make up-
blyanter og velduftende kosmetikk; eteriske oljer; 
toalettartikler; kosmetikkartikler, -stoffer og -preparater 
omfattet av denne klasse; preparater for bruk før, under 
og etter barbering; hårpreparater; preparater for 
tannrens; badelotion; badesalter; badeoljer og 
badeskum; preparater og artikler for fjerning av 
kosmetiske produkter; kosmetiske preparater for 
slankeformål; bomull, bomullspads, bomullsdotter (ikke 
opptatt i andre klasser); hårfjernere og 
hårfjerningsvoks; kosmetiske fargingsmidler; 
papirguider og alle andre øyesminkeartikler/stoffer; 
munnskyllingspreparater (for ikke-medisinske formål); 
pomader for kosmetisk bruk; deodoriserende og 
duftgivende stoffer og preparater for personlig bruk; 
tannpussemidler; vaselin for personlig bruk; duftposer 
for lintøy og klær; potpurri; eteriske oljer; eteriske 

essenser og røkelse; kosmetiske 
solbruningspreparater; hårfjernere; pimpstein, 
glattesteiner og slipemidler for personlig bruk; bomull 
og bomullspinner for personlig bruk; skjønnhetsmasker; 
rensepads og -tørk (toalettartikler); dekorative 
overføringsbilder for kosmetiske formål; blekemidler; 
midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping. 
 
4 Lys; oljer, fett og voks; stearinlys; vokslys; 
veker; oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer. 
 
5 Desinfeksjonsmidler, steriliserende 
preparater, absorberende vatt og bomull for medisinsk 
bruk, deodoriserende og duftgivende luftfriskere andre 
enn for personlig bruk; antiseptiske preparater; 
preparater for medisinske bad; bleiestropper og 
sanitetsbind; medisinske næringsmidler; dietetiske 
næringsmidler og kosttilskudd for medisinsk bruk; 
babymat; torskeleverolje; medisinske 
hudbehandlingskremer, -puddere og -oppløsninger for 
medisinsk bruk; medisinske toalettpreparater; vaselin 
for medisinsk bruk; hygienisk undertøy ikke opptatt i 
andre klasser; tamponger for bruk ved menstruasjon; 
hygieniske bind og/eller innlegg og sanitetsbind for 
inkontinente personer; farmasøytiske og veterinære 
preparater samt helsepleiepreparater for medisinsk 
bruk; plaster, bandasjer og forbindingsstoffer; 
tannfyllingsmaterialer; materiale til tannavtrykk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og parasitter; 
fungicider; herbicider; tamponger. 
 
6 Bygningsmaterialer av metall; skorsteiner, 
ovnspiper, ovnsrør, skorsteinshetter, røykhetter, 
skorsteinspiper og deler og tilbehør for de forannevnte 
varer; låsesmedarbeider; små gjenstander av metall 
og/eller støpejern (isenkramvarer); deler og tilbehør av 
metall for dører, senger, møbler og vinduer, 
dørstoppere av metall; figuriner og statuer av uedelt 
metall; kroker, nøkler, nøkkelringer og knivskaft; 
metallartikler ikke opptatt i andre klasser; 
låsesmedarbeider og isenkramvarer og små låsesmed- 
og isenkramvarer, spesielt kosteskaft, flaskekapsler, 
lue- og klesknagger, pakkontainere, møbelhjul og -
trinser; kroker, dørtilbehør av metall; møbeldeler og -
tilbehør; metallporter og -dører; husnummer; navneskilt; 
deler og tilbehør til vinduer; knapper; stiger; bolter; 
spiker; skruer; muttere; metallkurver; metallkasser ikke 
opptatt i andre klasser; persienner, gardiner; 
vinduslemmer og metallskodder i denne klasse; skilt, 
værhaner, kister og kunstgjenstander, alle artikler laget 
av uedelt metall, uedle metaller og legeringer av disse; 
konstruksjonsmaterialer av metall; transportable 
metallkonstruksjoner; ikke-elektriske kabler og -tråd av 
uedelt metall; metallrør; safer og pengeskap, malmer; 
stasjonært festede dispensere av metall for 
papirhåndklær; metalldispensere for papirhåndklær; 
vannrørventiler av plast; peisrammer eller -innfatninger 
(metall). 
 
8 Håndverktøy, håndinstrumenter og 
håndredskaper ikke opptatt i andre klasser; 
knivsmedvarer, spisebestikk; skjeer; barberkniver, -
høvler og -maskiner; ikke-elektriske boksåpnere; 
huggekniver; ikke-elektriske krølltenger; 
manikyrpinsetter; manikyrsakser; hårfjerningspinsetter; 
kniver; neglfiler; neglklippere, gafler; hageredskaper; 
manuelt drevne dekorasjonsverktøy; hårklippere 
(manuelle); istenger; knivblader; manikyrsett; 
nålpåtreder; tenger i denne klasse eller knipetenger; 
nøtteknekkere; fotpleiesett; pennekniver; sakser; 
murskjeer; raker, river; sukkerklyper; kuttekniver og 
instrumenter eller redskaper for å kutte grønnsaker, i 
denne klasse; matlagingsøser; kjøkkenøser. 
 
9 Briller, brilleinnfatninger, linser, brilleetuier og 



 registrerte varemerker 2008.02.25 - 09/08

 

9 
 

solbriller; fotorammer; elektrisk oppvarmede 
krøllspenner; solbriller, brilleglass, snorer og etuier for 
solbriller, elektriske verktøy, innretninger og 
anordninger ikke opptatt i andre klasser; vekter, 
instrumenter og veieanordninger; vitenskapelige, 
nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; utstyr for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd eller bilder; grammofonplater, 
opptaksplater, magnetiske databærere; automatiske og 
mekaniske salgsautomater for utstyr eller varer som 
fungerer gjennom pålegging av mynter; 
kassaapparater; regnemaskiner, datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; brannslukningsapparater; 
elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk i 
denne klasse, dias og lysbilder; datasoftware nedlastet 
fra internett; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
kjøkkenur (egg timer). 
 
10 Narresmokker, brystpumper, strømpebukser 
og elastiske strømper (kirurgiske), tåteflasker, 
tåtesmokk og ventiler for tåteflasker, vendelaken, 
beroligende og biteringer, artikler for spedbarn og for 
bruk gjennom svangerskap ikke opptatt i andre klasser; 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
instrumenter og apparater. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; 
lampeskjermer, lampeføtter; oppvarming, vanntilførsel, 
vanndistribusjon og sanitære formål; peiser, 
transportable peiser og falske peiser, gruer, amer, 
ildsteder, avtrekkshetter; skorsteinsvifter; 
baderomsmøbler og -tilbehør, badekar og 
badekartilbehør, badstue- og dampbadinstallasjoner, 
dusjer og dusjkabinetter, bideter, sluk og avløp, 
servanter, kummer og fat til håndvask, vannkraner, 
toaletter og toalettseter, dekorfontener, 
håndtørreapparater; desinfeksjonsapparater; 
sengevarmere, elektriske tepper; peisrammer eller -
innfatninger; ikke-elektriske tåteflaskevarmere. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet; barnevogner, trekk for samme; 
trehjulssykler; scootere; bagasjestativer for kjøretøyer; 
overtrekk for barnevogner; sikkerhetsbelter for 
kjøretøyseter; sikkerhetsseter og -støtter designet for å 
transportere spedbarn og barn i kjøretøyer; traller, 
bagasjetraller, trillebårer. 
 
14 Smykker og smykkeimitasjoner; edle metaller 
og varer laget derav; edle stener og varer laget derav; 
horologiske instrumenter; klokker, ur, klokkeremmer, 
klokkestropper og -armbånd; mansjettknapper; 
slipspins, slipsnåler og slipsklyper, nøkkelringer, skrin; 
smykkeskrin og -etuier, pyntegjenstander av edle 
metaller; smykkeskrin og -etuier laget av edle metaller; 
juvelervarer, edelstener; kronometriske instrumenter; 
edle metaller og legeringer derav. 
 
15 Musikkinstrumenter, spilledåser. 
 
16 Trykksaker; bøker, trykksaker og tidsskrifter; 
alle relatert til motedesign og hjeminnredning; 
fotografialbum; fotografiholdere; kataloger, 
dokumentmapper og - omslag; bokser og etuier av 
papir eller papp for dokumenter; skrivesaker og 
papirvarer, plakater, dagbøker og kalendere; brosjyrer; 
periodiske publikasjoner; papir, papp, papirartikler, 
pappvarer ikke opptatt i andre klasser, materialer og 
artikler til bokbinding, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler og klebende tape for papirvarer 
og for husholdningsbruk, innpaknings- og 
emballasjemateriell ikke opptatt i andre klasser, artikler 
til bruk for kunstnere (med unntak av apparater), 
adresse- og notatbøker, album, vannfarger, atlaser, 

papir- og plastposer, papirsmekker, papirgardiner, 
trekkpapir, bokstøtter, bokmerker, bokser og etuier for 
skriveinstrumenter og holdere for skriveinstrumenter, 
skrivematerialer og -instrumenter konfetti, krusifikser, 
overføringsbilder, tapedispensere (kontormateriell), 
tegnebord og tegneinstrumenter, kalkeringspenner og -
blyanter, viskelær, maleristaffelier, broderimønster, 
klesmønster, graveringer og stikk, mapper, filterpapir, 
potteskjulere av papir for blomsterpotter, flyveblad og 
brosjyrer, søppelsekker av papir eller plast, globuser, 
hilsningskort, hatteesker (papp), maleruller, toalettpapir, 
personlige planleggingskalendere og dagbøker og sider 
for samme, bokpermer og omslag, strikkemønster og -
design, papirkniver, etiketter, stifter, kort, ølbrikker av 
papir, modelleringsmateriale, fotomontasje, servietter, 
aviser, notatbøker, skrivebordsunderlag, fargeskrin, 
binders, mønstre for å lage klær, blyantspissere, 
papirduker, papirservietter, papirlommetørklær, 
postkort, etsninger, bånd og tape for innpakking, 
holdere og stativer for skriveinstrumenter, bordduker av 
papir, toalettpapir, papirhåndklær; tracingpapir og 
tracingkanvas, stensiler og stensilkasser, segllakk, 
skrivebrett og -tavler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(unntatt møbler), trykktyper og trykkplater; gummibånd 
og -strikker for kontorbruk og pakker; papirbeholdere. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig bager, 
dokumentmapper, kortetuier, kofferter, håndvesker, 
lommebøker, pengepunger, vannbager, 
kredittkortholdere, dagboketuier, hatteesker, 
nøkkelpunger, nøkkelringanheng, nøkkeletuier, 
stropper, koffert- og bagasjemerker, notatblokkholdere, 
sportsbager, alle laget av lær eller lærimitasjoner; 
dyreskinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og 
salmakervarer. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); 
gulvmaterialer, gulvbelegg, gulvelementer og -plater, 
paneler og panelverk, finer, bygningsglass, gesimser 
og listverk, fliser og heller, peishyller, ildsteder, 
ovnsrister, kaminhyller, og deler og tilbehør for de 
forannevnte varer; piper og skorsteiner, ovnsrør, 
skorsteinshetter, røykhetter, skorsteinspiper og deler og 
tilbehør for de forannevnte varer; steinhogger-, betong- 
og marmorarbeider; figuriner av stein, betong eller 
marmor, ikke-metalliske fliser og heller; stive rør (ikke 
av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 
 
20 Møbler; puter; billedrammer; smykkeskrin; 
bestikkbokser og -etuier; kleshengere og stumtjenere; 
figuriner; veggplaketter; varer (ikke opptatt i andre 
klasser) i hovedsak laget 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; peisgitter, gnistfang, 
speil, avtakbare matter eller deksler for sluk og avløp, 
vaskeservanter, kurver, kosteskaft, 
møbelsnekkerarbeider, kleskroker, frakkestativer, 
gardinkroker, gardinskinner, gardinringer, 
gardinstenger, gardinruller, gardinholdere, 
broderrammer, vifter for personlig bruk, sengetilbehør, 
dørtilbehør, møbeltilbehør, vindustilbehør, 
skittentøyskurver, hattestativer, tidsskriftstativer, 
madrasser, speilfliser, skjermbrett, statuer av tre, voks, 
gips eller plast, paraplystativer, kurvflettingsarbeider; 
skrivebord; billedrammer; billedstativer; kurver av 
kurvflettverk; madrasser, møbeltilbehør og -pynt (ikke 
av metall), tavler og fremvisningsskjermer, pøller og 
støtteputer; møbelrammer, flaskekapsler (ikke av 
metall), jakke- og hatteknagger (ikke av metall), 
klesknagger, pakkbeholdere av plast, krybber, vugger, 
klesposer, dekorative dørforheng; matdekorasjoner av 
plast; stasjonært festede dispensere for papirhåndklær 
(ikke av metall), sugerør, pidestaller for blomsterpotter, 
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blomsterstativer (blomsterarrangementer), skjermer og 
skillevegger, hodestøtter (møbler), hundehus og hus for 
kjæledyr, ikke-metalliske tavler og paneler for nøkler, 
avtakbare deksler for sluk og avløp, uroer 
(pyntegjenstander), navneskilt (ikke av metall), 
toalettbord, kommoder, lekegrinder for barn, avis- og 
tidsskrifthyller, stenger for trappeløpere, brett; 
pyntegjenstander og statuetter i denne klasse, tre- og 
plastkasser og -bokser, sengeutstyr med unntak av 
sengetøy; husholdnings- og kjøkkenkurver (ikke av 
metall); tilbehør og pynt for møbler, dører og vinduer 
(ikke av metall), kasser, kabinetter og kister (ikke av 
metall), gardiner brukt som innendørs solskjerming, 
hyller for møbler og oppbevaringsrom i form av hyller 
ikke opptatt i andre klasser; ikke-lysende og ikke-
metalliske husnummer, postkasser (ikke-metalliske og 
ikke av stein); matdekorasjoner av tre eller plast; 
veggplaketter (ikke av metall eller tekstiler); 
matserveringstraller; sofaer og lenestoler; piknikkurver; 
kuttebord (kjøkkeninnredning). 
 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; 
serviser; glassvarer, porselen, steingods og 
porselensgods; porselen; keramikk og pottemakergods, 
teserviser og kaffeserviser; pyntegjenstander, kurver; 
lysestaker, lysholdere og kandelabere, glassbrikker, 
serviettholdere; husholdnings-, kjøkken- og 
matlagingsredskaper og -beholdere samt deler og 
utstyr for samme ikke opptatt i andre klasser, 
vakuumbeholdere, steintøy, drikkekar, kammer, 
svamper og børster (med unntak av malerpensler), 
rengjøringsmateriell, råglass eller halvfabrikata av 
glass, glassvarer, porselen og porselensgods og 
leirvarer ikke opptatt i andre klasser; slipeputer for bruk 
i kjøkkenet, stålull, boller, kummer, verktøy og 
redskaper for kjøkkenbruk i denne klasse og som ikke 
er laget av edle metaller, drikkebeholdere; strykebrett; 
støvelknekter, skolester, flaskeåpnere, flasker, boller, 
brødkurver, brødfjeler, ostefjeler, ostebrett, kuttebrett, 
koster og sopelimer, mopper, bøtter, spann og baljer, 
smørskåler, kakeformer, nattpotter, pusseskinn for 
rengjøring, klestørkere, tørkestativer for klær, kullbøtter, 
manuelle kaffekverner og ikke-elektriske kaffefiltere; 
kaffeserviser ikke laget av edle metaller, ikke-elektriske 
kaffetraktere ikke laget av edle metaller, stekepanner 
og matgryter, lokk for stekepanner og matgryter, 
isbøtter, korketrekkere, kosmetikkredskaper, flasker og 
olje- og eddiksett ikke laget av edle metaller, 
kakeformer; eggeglass, kopper, begere og glass uten 
stett; krus, mugger, skåler, tallerkener, sjy- og 
sausenebber alle laget av andre materialer enn edle 
metaller; fat, fruktboller, glass (beholdere), 
såpedispensere og -holdere; støvkluter, fjærkoster, 
flasker, blomsterpotter, potteskjulere, fluesmekker; 
ikke-elektriske fruktpresser og hvitløkpresser for 
husholdningsbruk, trakter, søppelbøtter, glasskrukker, 
votter og rivjern for husholdningsbruk, grillpanner, ikke-
elektriske krydderkverner, ikke-metalliske pengeskrin, 
matlagingsformer og -stativer, musefeller, neglebørster, 
serviettringer og -holdere ikke laget av eldre metaller; 
serviser og borddekkingsprodukter, pepperkverner; 
sennepsglass, parfymespredere og -sprayflasker, 
pudderdåser ikke laget av edle metaller, pudderkvaster; 
bur for fugler og små husdyr; buksepresser, 
søppelkasser, kjevler, vannekanner, sprøytehoder for 
vannekanner, saltkar ikke laget av edle metaller, 
skohorn, siler og sikter (husholdningsredskaper), 
kryddersett, ikke-elektriske sitronpresser, tesiler, 
tebokser og tetrekkere, teserviser og tekanner alle laget 
av materialer andre enn edle metaller, innretninger for 
vedlikehold av fasongen på slips, toalettvesker, 
toalettpapirdispensere, tannbørster, tannpirkere, brett 
eller kurver for husholdningsbruk og ikke laget av edle 
metaller, termosflasker, vaser ikke laget av edle 
metaller; bearbeidet glass og halvfabrikata av glass 
(unntatt glass til bygningsbruk), pyntegjenstander av 
porselen, leirgods eller glass, statuetter og duftputer; 
spraybokser og -dispensere for ikke-medisinsk bruk; 

søppelkasser; såpe- og sukkertøybeholdere og -bokser 
ikke laget av edle metaller; ikke-elektriske visper og 
perkolatorer for husholdningsbruk; lysestaker ikke laget 
av edle metaller, karaffelstativer andre enn dem laget 
av papir eller tekstiler; kakefat ikke laget av edle 
metaller, karafler ikke laget av edle metaller. 
 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, 
seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til 
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; presenninger, seil og sekker; 
hammocker. 
 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
 
24 Vevde produkter og tekstilprodukter ikke 
opptatt i andre klasser; tekstiler som metervare; tøy og 
stoffer; plastsubstitutter for tøy og stoffer; senge- og 
bordtepper; tekstilvarer; møbeltrekk; putetrekk; kluter; 
baderomstekstiler; husholdningstekstiler; bordduker, 
bordservietter av tekstiler, oppvaskhåndklær, 
glasshåndklær; sengetøy, sengeklær, sengetepper; 
soveposer; putevar, dynetrekk, rullegardiner og 
markiser av tekstil; sengedekker; vattepper, dundyner; 
ansiktshåndklær av tekstil; tekstilservietter for 
sminkefjerning; flanell; lommetørklær av tekstil; 
håndklær av tekstil; bordbrikker og glassbrikker; 
reisetepper, madrasstrekk, beskyttelsesforing eller -
polstring for barnesenger, oppvaskkluter, gardiner, 
veggkledning av tekstiler, myggnett, flagg, bannere. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; støvler; sko; tøfler; 
halstøy; undertøy; nattøy; strømper, strømpebukser, 
sokker; forklær, kitler; babybleier; babybukser; 
smekker; badetøy; hansker; votter; babyutstyr; skjerf, 
sjal; badehetter; belter; bukseseler; strømpeholdere; 
krager, mansjetter; ørevarmere; tilbehør for støvler og 
sko; gamasjer, strømpebånd. 
 
26 Sysaker; kniplinger, broderier, sløyfer, lisser, 
bånd, dekor, frynser og rysjer; hårpynt;skopynt; syskrin 
og sytilbehør; knappenåler, synåler, hekter; tevarmere 
og tehetter, eggevarmere og eggehetter, kunstige 
blomster; løshår. 
 
27 Tepper, ryer, stråmatter; matter; linoleum og 
annet gulvbelegg; tapeter og ikke-tekstil veggkledning; 
takkledning og -tapeter; border for dekorering av 
vegger. 
 
28 Leker; spill; leketøy; uroer; dukker og 
aksessorier derfor; dukker, dukkesenger, dukkeklær, 
dukkehus, puslespill, leketøy og aksessorier for varer 
opptatt i denne klasse; morosaker ikke opptatt i andre 
klasser; gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i 
andre klasser, gyngehester, juletrepynt og alle 
lekeinstrumenter for å spille melodier for juletrær, 
juletrestativer og -føtter, kunstige juletrær, lysholdere 
for juletrær, kunstig snø for juletrær, leke- og 
teatermasker, moroartikler ikke opptatt i andre klasser; 
spillkort. 
 
29 Konserverte, tørrede, frosne, kandiserte, 
glaserte og kokte frukter, nøtter, belgfrukter og 
grønnsaker; knuste eller malte nøtter; geleer, syltetøy, 
marmelader, pikkels, chutney, konserver; 
kjøttekstrakter og -geleer; kjøtt, fisk, sjømat, fjærkre og 
vilt, egg, melk, ost, meieriprodukter, yoghurt; spiselige 
oljer og fett; kraft, buljong, supper, kjøttsupper, og 
konsentrater derfor; kjøtt-, fiske-, sjømat-, fjærkre-, vilt-, 
egge- og grønnsakprodukter ikke opptatt i andre 
klasser; potetchips; konserverte og tørkede urter; 
gelatin; fortykningsmidler for sauser, sjy og matvarer; 
preparater og konsentrater for sauser og sjy; stuffing og 
stuffingpreparater; tilskudd, tilsetninger og ingredienser 
for mat ikke opptatt i andre klasser; frukt- og 
grønnsakjuicer og -pureer ikke opptatt i andre klasser; 
spiselige skalldyr og bløtdyr, salatsauser og -
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dressinger, konsentrert consomme eller kraft, kraft, 
supper eller velling og konsentrater for samme; 
kjøttsaftbaserte produkter og matprodukter ikke opptatt 
i andre klasser, belgplanter eller belggrønnsaker 
(spesielt linser og bønner) og andre konserverte, 
tørrede og kokte grønnsaker. 
 
30 Sukkertøy, kjeks, kaker, brød, brødprodukter, 
kavring, paier, puddinger, bakervarer, konfektyrer; 
honning, melasse, sirup, sukker; søtningsmidler for mat 
ikke opptatt i andre klasser; gjær, bakepulver og 
kunstig gjær; krydder; tilskudd, tilsetninger og 
ingredienser for mat ikke opptatt i andre klasser; kaffe, 
te, kakao, sjokolade og erstatninger derav; salt, pepper, 
sennep, eddik, sauser, smakstilsetninger; 
salatdressinger; majones og majoneserstatninger; 
smakstilsetninger for drikker og mat; melholdige 
produkter, ris, mel, tapioka, sago, couscous, havremel, 
havregryn, kornpreparater; kakedekorasjoner; spiseis, 
sorbeter, is, gluten; nudler, pasta; pizzaer, popkorn; 
potetmel og potetmelprodukter; søtsaker, kjeks, 
naturlige eller kunstige søtningsmidler for matvarer ikke 
opptatt i andre klasser; aromastoffer for drikker og 
matvarer i denne klasse, fortykningsmidler for sauser, 
melprodukter, semule, iskrem, forfriskningsis; spiselig 
gluten, chutney; majones og majoneserstatning. 
 
31 Blomster og naturlige planter; frø og såvarer, 
løker og knoller, kimplanter, frøplanter, unge planter, 
unge avleggere eller villplanter; tørkede planter og 
blomster så vel som kranser, girlandere og 
arrangementer laget av dem; jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt frø, ikke opptatt i andre 
klasser; grønnsaker, nøtter og frisk frukt; 
dyrematprodukter og tilsetninger for samme; malt, 
kranser laget av naturlige eller tørkede blomster; furu- 
og grankongler. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker; grønnsakjuice for drikker; søte drikker tilberedt 
med ris og malt, fruktpulver, fruktsirup, konsentrert 
fruktjuice; limonader og saft for limonade; colasaft, 
pulvere for å gjøre drikker brusende eller musserende; 
pastiller for å gjøre drikker brusende eller musserende; 
ikke-alkoholholdige drikker, nemlig leskedrikker, 
fruktnektar; fruktjuicer, fruktdrikker, leskedrikker med 
fruktsmak, fruktpunsj, selters, sodavann, drikkevann og 
sportsdrikker; preparater for å lage kullsyreholdig vann 
og juice; mineralvann og kildevann. 
 
35 Detaljhandelstjenester forbundet med 
klebemidler, kjemiske produkter, industrielle 
klebemidler, tapetfjerningsmidler, skjønnhetsprodukter, 
parfymer, toalettartikler, stearinlys og tilleggsprodukter, 
deodoriserende og velduftende luftfriskerpreparater 
andre enn for personlig bruk, håndverktøy og 
håndinstrumenter, knivsmedvarer og spisebestikk, 
optiske produkter, briller, brilleinnfatninger, linser, 
brilleetuier og solbriller, elektriske og ikke-elektriske 
kjøkken- og baderomsapparater, 
husholdningsredskaper, belysning, barnevogner, 
sykler, smykker og juvelervarer, ur og kronometriske 
instrumenter, musikkinstrumenter, spilledåser, 
trykksaker, bøker, trykksaker og periodiske 
publikasjoner alle relatert til motedesign og 
hjeminnredning, lær og lærimitasjoner, og varer laget 
av disse materialer, bygningsmaterialer, ikke av metall, 
møbler, hjeminnredning, oppussing, tekstiler, garn og 
tråd, vevde produkter og tekstilprodukter, klær, fottøy, 
hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, stråmatter, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter og ikke-tekstil 
veggkledning, takkledning og -tapeter, border for 
dekorering av vegger, leker, spill, leketøy, mat og 
konfektyrer, blomster og naturlige planter, jordbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter samt frø; 
postordrevirksomhet og online detaljhandelsvirksomhet 

relatert til alle forannevnte varer. 
 
36 Forsikringsvirksomhet og finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet; utlåns- og 
kredittvirksomhet; forretninger med fast eiendom, 
rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alt det 
foregående. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske 
publikasjoner (ikke nedlastbare); tilveiebringelse av 
online elektroniske publikasjoner; publisering og 
utgivelse av elektroniske bøker, magasiner og journaler 
online; tilveiebringelse av publikasjoner fra et globalt 
datanettverk eller internett som kan bli gjennomsøkt og 
lest (browset); informasjon relatert til utdannelses- og 
underholdningsvirksomhet; arrangering og ledelse av 
konferanser, seminarer, utstillinger og symposier; 
opplæringskurs og -forelesninger; helseklubbtjenester; 
fototjenester; rådgivning og konsultasjonstjenester 
relatert til alt det foregående. 
 
42 Interiørdesignvirksomhet; tjenester relatert til 
arkitektur, mote og klær (informasjon), møbler og 
innredning (interiørdekor og -design), interiørdesign så 
vel som prosjekter, studier og planer relatert til 
interiørdekor og -design; designtjenester for innpakking 
og emballasje. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244263 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200715167 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nico Trading AS, Veritashammaren 43, 4007 
STAVANGER, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Isolerende drikkebeholdere; isolerende 
beholdere for flasker og bokser inneholdende drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 

(111) Reg.nr.: 244264 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200705668 
(220) Inndato: 2007.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 YRC Worldwide Inc, 10990 Roe Avenue, KS66211 
OVERLAND PARK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Forretningskonsultasjonstjenester relatert til 
produktdistribusjon, driftsledelsestjenester, logistikk, 
reversert logistikk, forsyningskjeder og 
produksjonssystemer og distribusjonsløsninger; 
forretningsledelsestjenester, nemlig, forvaltning av 
logistikk, reversert logistikk, forsyningskjedestjenester, 
forsyningskjedesynlighet og -synkronisering, tilbud- og 
etterspørselsprognostisering og 
produktdistribusjonsprosesser for andre; 
transportlogistikktjenester, nemlig tilretteleggelse og 
besørgelse av transport av varer for andre; 
transportlogistikktjenester, nemlig, planlegging og 
berammelse av forsendelser for brukere av 
transporttjenester; datastyrt sporing og lokalisering av 
pakker under transport; 
informasjonshåndteringstjenester, nemlig pakking av 
forsendelser, utarbeidelse av transportdokumenter og 
fakturaer, sporing av dokumenter, pakker og frakt over 
datanettverk, intranett og internett; overvåking og 
sporing av pakkeforsendelser; tilby elektronisk sporing 
av fraktinformasjon til andre; sporing, lokalisering og 
overvåking av kjøretøyer, maritime fartøyer og 
luftfartøy; tollklaringstjenester; 
ordreoppfyllelselsestjenester. 
 
39 Alminnelig budfrakttransport innenriks og 
internasjonalt ved hjelp av lastebil, med fly, eller via 
sjøtransport, samt innenriks og internasjonale 
fraktforsendelsestjenester; forsyningskjede-, logistikk- 
og reversert logistikk-tjenester, nemlig, lagring, 
transport og levering av dokumenter, pakker, råstoffer, 
og annen frakt for andre via luftfart, tog, skip eller 
lastebil; lagrings- og oppbevaringstjenester, nemlig, 
lagring, distribusjon, henting og pakking for forsendelse 
av dokumenter, pakker, råstoffer, og annen frakt for 
andre; besørgelse av henting, levering, lagring og 
transport av dokumenter, pakker, frakt og kolli via 
bakketransportkjøretøyer og luftfartøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.02.25 - 09/08

 

13 
 

(111) Reg.nr.: 244265 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200708968 
(220) Inndato: 2007.08.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Laura Ashley Ltd, 27 Bagleys Land, SW62QA 
FULHAM, LONDON, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Lim (klebestoffer) for tapeter, gobeliner, 
veggtepper, veggbekledning, fliser, plater eller 
gulvbelegg og for reparasjon av knuste gjenstander 
(med unntak av klebemidler for papirvarer og 
husholdningsbruk); kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete 
syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; 
gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og 
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
konserveringsmidler; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fiksermidler; fargestoffer, farger 
og fargestoffer; beisemidler;  ubearbeidet naturlig 
harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, 
dekoratører, trykkere og kunstnere. 
 
3 Parfymevarer; eau de cologne; velduftende 
toalettvann; ikke-medisinske toalettartikler; kosmetikk; 
pudder; talkumpudder for toalettbruk; leppestift; falske 
øyevipper, kunstige negler og lim for fiksering av 
samme; øyebrynsblyant; neglelakk; neglpolish og 
neglpleiepreparater; preparater for fjerning av 
neglelakk, neglelakkfjernere; preparater for 
sminkefjerning; hudrensemidler; anti-perspiranter for 
toalettbruk og deodoranter for personlig bruk; såper, 
sjampo og vaskemidler; ikke-medisinske preparater for 
hud- eller hårpleie; hårlotion; duftpreparater og 
duftartikler (ikke opptatt i andre klasser); make up-
blyanter og velduftende kosmetikk; eteriske oljer; 
toalettartikler; kosmetikkartikler, -stoffer og -preparater 
omfattet av denne klasse; preparater for bruk før, under 
og etter barbering; hårpreparater; preparater for 
tannrens; badelotion; badesalter; badeoljer og 
badeskum; preparater og artikler for fjerning av 
kosmetiske produkter; kosmetiske preparater for 
slankeformål; bomull, bomullspads, bomullsdotter (ikke 
opptatt i andre klasser); hårfjernere og 
hårfjerningsvoks; kosmetiske fargingsmidler; 
papirguider og alle andre øyesminkeartikler/stoffer; 
munnskyllingspreparater (for ikke-medisinske formål); 
pomader for kosmetisk bruk; deodoriserende og 
duftgivende stoffer og preparater for personlig bruk; 
tannpussemidler; vaselin for personlig bruk; duftposer 
for lintøy og klær; potpurri; eteriske oljer; eteriske 
essenser og røkelse; kosmetiske 
solbruningspreparater; hårfjernere; pimpstein, 
glattesteiner og slipemidler for personlig bruk; bomull 
og bomullspinner for personlig bruk; skjønnhetsmasker; 
rensepads og -tørk (toalettartikler); dekorative 
overføringsbilder for kosmetiske formål; blekemidler; 
midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping. 
 
4 Lys; oljer, fett og voks; stearinlys; vokslys; 
veker; oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 

belysningsstoffer. 
 
5 Desinfeksjonsmidler, steriliserende 
preparater, absorberende vatt og bomull for medisinsk 
bruk, deodoriserende og duftgivende luftfriskere andre 
enn for personlig bruk; antiseptiske preparater; 
preparater for medisinske bad; bleiestropper og 
sanitetsbind; medisinske næringsmidler; dietetiske 
næringsmidler og kosttilskudd for medisinsk bruk; 
babymat; torskeleverolje; medisinske 
hudbehandlingskremer, -puddere og -oppløsninger for 
medisinsk bruk; medisinske toalettpreparater; vaselin 
for medisinsk bruk; hygienisk undertøy ikke opptatt i 
andre klasser; tamponger for bruk ved menstruasjon; 
hygieniske bind og/eller innlegg og sanitetsbind for 
inkontinente personer; farmasøytiske og veterinære 
preparater samt helsepleiepreparater for medisinsk 
bruk; plaster, bandasjer og forbindingsstoffer; 
tannfyllingsmaterialer; materiale til tannavtrykk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og parasitter; 
fungicider; herbicider; tamponger. 
 
6 Bygningsmaterialer av metall; skorsteiner, 
ovnspiper, ovnsrør, skorsteinshetter, røykhetter, 
skorsteinspiper og deler og tilbehør for de forannevnte 
varer; låsesmedarbeider; små gjenstander av metall 
og/eller støpejern (isenkramvarer); deler og tilbehør av 
metall for dører, senger, møbler og vinduer, 
dørstoppere av metall; figuriner og statuer av uedelt 
metall; kroker, nøkler, nøkkelringer og knivskaft; 
metallartikler ikke opptatt i andre klasser; 
låsesmedarbeider og isenkramvarer og små låsesmed- 
og isenkramvarer, spesielt kosteskaft, flaskekapsler, 
lue- og klesknagger, pakkontainere, møbelhjul og -
trinser; kroker, dørtilbehør av metall; møbeldeler og -
tilbehør; metallporter og -dører; husnummer; navneskilt; 
deler og tilbehør til vinduer; knapper; stiger; bolter; 
spiker; skruer; muttere; metallkurver; metallkasser ikke 
opptatt i andre klasser; persienner, gardiner; 
vinduslemmer og metallskodder i denne klasse; skilt, 
værhaner, kister og kunstgjenstander, alle artikler laget 
av uedelt metall, uedle metaller og legeringer av disse; 
konstruksjonsmaterialer av metall; transportable 
metallkonstruksjoner; ikke-elektriske kabler og -tråd av 
uedelt metall; metallrør; safer og pengeskap, malmer; 
stasjonært festede dispensere av metall for 
papirhåndklær; metalldispensere for papirhåndklær; 
vannrørventiler av plast; peisrammer eller -innfatninger 
(metall). 
 
8 Håndverktøy, håndinstrumenter og 
håndredskaper ikke opptatt i andre klasser; 
knivsmedvarer, spisebestikk; skjeer; barberkniver, -
høvler og -maskiner; ikke-elektriske boksåpnere; 
huggekniver; ikke-elektriske krølltenger; 
manikyrpinsetter; manikyrsakser; hårfjerningspinsetter; 
kniver; neglfiler; neglklippere, gafler; hageredskaper; 
manuelt drevne dekorasjonsverktøy; hårklippere 
(manuelle); istenger; knivblader; manikyrsett; 
nålpåtreder; tenger i denne klasse eller knipetenger; 
nøtteknekkere; fotpleiesett; pennekniver; sakser; 
murskjeer; raker, river; sukkerklyper; kuttekniver og 
instrumenter eller redskaper for å kutte grønnsaker, i 
denne klasse; matlagingsøser; kjøkkenøser. 
 
9 Briller, brilleinnfatninger, linser, brilleetuier og 
solbriller; fotorammer; elektrisk oppvarmede 
krøllspenner; solbriller, brilleglass, snorer og etuier for 
solbriller, elektriske verktøy, innretninger og 
anordninger ikke opptatt i andre klasser; vekter, 
instrumenter og veieanordninger; vitenskapelige, 
nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; utstyr for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd eller bilder; grammofonplater, 
opptaksplater, magnetiske databærere; automatiske og 
mekaniske salgsautomater for utstyr eller varer som 
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fungerer gjennom pålegging av mynter; 
kassaapparater; regnemaskiner, datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; brannslukningsapparater; 
elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk i 
denne klasse, dias og lysbilder; datasoftware nedlastet 
fra internett; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
kjøkkenur (egg timer). 
 
10 Narresmokker, brystpumper, strømpebukser 
og elastiske strømper (kirurgiske), tåteflasker, 
tåtesmokk og ventiler for tåteflasker, vendelaken, 
beroligende og biteringer, artikler for spedbarn og for 
bruk gjennom svangerskap ikke opptatt i andre klasser; 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
instrumenter og apparater. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; 
lampeskjermer, lampeføtter; oppvarming, vanntilførsel, 
vanndistribusjon og sanitære formål; peiser, 
transportable peiser og falske peiser, gruer, amer, 
ildsteder, avtrekkshetter; skorsteinsvifter; 
baderomsmøbler og -tilbehør, badekar og 
badekartilbehør, badstue- og dampbadinstallasjoner, 
dusjer og dusjkabinetter, bideter, sluk og avløp, 
servanter, kummer og fat til håndvask, vannkraner, 
toaletter og toalettseter, dekorfontener, 
håndtørreapparater; desinfeksjonsapparater; 
sengevarmere, elektriske tepper; peisrammer eller -
innfatninger; ikke-elektriske tåteflaskevarmere. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet; barnevogner, trekk for samme; 
trehjulssykler; scootere; bagasjestativer for kjøretøyer; 
overtrekk for barnevogner; sikkerhetsbelter for 
kjøretøyseter; sikkerhetsseter og -støtter designet for å 
transportere spedbarn og barn i kjøretøyer; traller, 
bagasjetraller, trillebårer. 
 
14 Smykker og smykkeimitasjoner; edle metaller 
og varer laget derav; edle stener og varer laget derav; 
horologiske instrumenter; klokker, ur, klokkeremmer, 
klokkestropper og -armbånd; mansjettknapper; 
slipspins, slipsnåler og slipsklyper, nøkkelringer, skrin; 
smykkeskrin og -etuier, pyntegjenstander av edle 
metaller; smykkeskrin og -etuier laget av edle metaller; 
juvelervarer, edelstener; kronometriske instrumenter; 
edle metaller og legeringer derav. 
 
15 Musikkinstrumenter, spilledåser. 
 
16 Trykksaker; bøker, trykksaker og tidsskrifter; 
alle relatert til motedesign og hjeminnredning; 
fotografialbum; fotografiholdere; kataloger, 
dokumentmapper og - omslag; bokser og etuier av 
papir eller papp for dokumenter; skrivesaker og 
papirvarer, plakater, dagbøker og kalendere; brosjyrer; 
periodiske publikasjoner; papir, papp, papirartikler, 
pappvarer ikke opptatt i andre klasser, materialer og 
artikler til bokbinding, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler og klebende tape for papirvarer 
og for husholdningsbruk, innpaknings- og 
emballasjemateriell ikke opptatt i andre klasser, artikler 
til bruk for kunstnere (med unntak av apparater), 
adresse- og notatbøker, album, vannfarger, atlaser, 
papir- og plastposer, papirsmekker, papirgardiner, 
trekkpapir, bokstøtter, bokmerker, bokser og etuier for 
skriveinstrumenter og holdere for skriveinstrumenter, 
skrivematerialer og -instrumenter konfetti, krusifikser, 
overføringsbilder, tapedispensere (kontormateriell), 
tegnebord og tegneinstrumenter, kalkeringspenner og -
blyanter, viskelær, maleristaffelier, broderimønster, 
klesmønster, graveringer og stikk, mapper, filterpapir, 
potteskjulere av papir for blomsterpotter, flyveblad og 
brosjyrer, søppelsekker av papir eller plast, globuser, 
hilsningskort, hatteesker (papp), maleruller, toalettpapir, 
personlige planleggingskalendere og dagbøker og sider 

for samme, bokpermer og omslag, strikkemønster og -
design, papirkniver, etiketter, stifter, kort, ølbrikker av 
papir, modelleringsmateriale, fotomontasje, servietter, 
aviser, notatbøker, skrivebordsunderlag, fargeskrin, 
binders, mønstre for å lage klær, blyantspissere, 
papirduker, papirservietter, papirlommetørklær, 
postkort, etsninger, bånd og tape for innpakking, 
holdere og stativer for skriveinstrumenter, bordduker av 
papir, toalettpapir, papirhåndklær; tracingpapir og 
tracingkanvas, stensiler og stensilkasser, segllakk, 
skrivebrett og -tavler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(unntatt møbler), trykktyper og trykkplater; gummibånd 
og -strikker for kontorbruk og pakker; papirbeholdere. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig bager, 
dokumentmapper, kortetuier, kofferter, håndvesker, 
lommebøker, pengepunger, vannbager, 
kredittkortholdere, dagboketuier, hatteesker, 
nøkkelpunger, nøkkelringanheng, nøkkeletuier, 
stropper, koffert- og bagasjemerker, notatblokkholdere, 
sportsbager, alle laget av lær eller lærimitasjoner; 
dyreskinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og 
salmakervarer. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); 
gulvmaterialer, gulvbelegg, gulvelementer og -plater, 
paneler og panelverk, finer, bygningsglass, gesimser 
og listverk, fliser og heller, peishyller, ildsteder, 
ovnsrister, kaminhyller, og deler og tilbehør for de 
forannevnte varer; piper og skorsteiner, ovnsrør, 
skorsteinshetter, røykhetter, skorsteinspiper og deler og 
tilbehør for de forannevnte varer; steinhogger-, betong- 
og marmorarbeider; figuriner av stein, betong eller 
marmor, ikke-metalliske fliser og heller; stive rør (ikke 
av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 
 
20 Møbler; puter; billedrammer; smykkeskrin; 
bestikkbokser og -etuier; kleshengere og stumtjenere; 
figuriner; veggplaketter; varer (ikke opptatt i andre 
klasser) i hovedsak laget 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; peisgitter, gnistfang, 
speil, avtakbare matter eller deksler for sluk og avløp, 
vaskeservanter, kurver, kosteskaft, 
møbelsnekkerarbeider, kleskroker, frakkestativer, 
gardinkroker, gardinskinner, gardinringer, 
gardinstenger, gardinruller, gardinholdere, 
broderrammer, vifter for personlig bruk, sengetilbehør, 
dørtilbehør, møbeltilbehør, vindustilbehør, 
skittentøyskurver, hattestativer, tidsskriftstativer, 
madrasser, speilfliser, skjermbrett, statuer av tre, voks, 
gips eller plast, paraplystativer, kurvflettingsarbeider; 
skrivebord; billedrammer; billedstativer; kurver av 
kurvflettverk; madrasser, møbeltilbehør og -pynt (ikke 
av metall), tavler og fremvisningsskjermer, pøller og 
støtteputer; møbelrammer, flaskekapsler (ikke av 
metall), jakke- og hatteknagger (ikke av metall), 
klesknagger, pakkbeholdere av plast, krybber, vugger, 
klesposer, dekorative dørforheng; matdekorasjoner av 
plast; stasjonært festede dispensere for papirhåndklær 
(ikke av metall), sugerør, pidestaller for blomsterpotter, 
blomsterstativer (blomsterarrangementer), skjermer og 
skillevegger, hodestøtter (møbler), hundehus og hus for 
kjæledyr, ikke-metalliske tavler og paneler for nøkler, 
avtakbare deksler for sluk og avløp, uroer 
(pyntegjenstander), navneskilt (ikke av metall), 
toalettbord, kommoder, lekegrinder for barn, avis- og 
tidsskrifthyller, stenger for trappeløpere, brett; 
pyntegjenstander og statuetter i denne klasse, tre- og 
plastkasser og -bokser, sengeutstyr med unntak av 
sengetøy; husholdnings- og kjøkkenkurver (ikke av 
metall); tilbehør og pynt for møbler, dører og vinduer 
(ikke av metall), kasser, kabinetter og kister (ikke av 



 registrerte varemerker 2008.02.25 - 09/08

 

15 
 

metall), gardiner brukt som innendørs solskjerming, 
hyller for møbler og oppbevaringsrom i form av hyller 
ikke opptatt i andre klasser; ikke-lysende og ikke-
metalliske husnummer, postkasser (ikke-metalliske og 
ikke av stein); matdekorasjoner av tre eller plast; 
veggplaketter (ikke av metall eller tekstiler); 
matserveringstraller; sofaer og lenestoler; piknikkurver; 
kuttebord (kjøkkeninnredning). 
 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; 
serviser; glassvarer, porselen, steingods og 
porselensgods; porselen; keramikk og pottemakergods, 
teserviser og kaffeserviser; pyntegjenstander, kurver; 
lysestaker, lysholdere og kandelabere, glassbrikker, 
serviettholdere; husholdnings-, kjøkken- og 
matlagingsredskaper og -beholdere samt deler og 
utstyr for samme ikke opptatt i andre klasser, 
vakuumbeholdere, steintøy, drikkekar, kammer, 
svamper og børster (med unntak av malerpensler), 
rengjøringsmateriell, råglass eller halvfabrikata av 
glass, glassvarer, porselen og porselensgods og 
leirvarer ikke opptatt i andre klasser; slipeputer for bruk 
i kjøkkenet, stålull, boller, kummer, verktøy og 
redskaper for kjøkkenbruk i denne klasse og som ikke 
er laget av edle metaller, drikkebeholdere; strykebrett; 
støvelknekter, skolester, flaskeåpnere, flasker, boller, 
brødkurver, brødfjeler, ostefjeler, ostebrett, kuttebrett, 
koster og sopelimer, mopper, bøtter, spann og baljer, 
smørskåler, kakeformer, nattpotter, pusseskinn for 
rengjøring, klestørkere, tørkestativer for klær, kullbøtter, 
manuelle kaffekverner og ikke-elektriske kaffefiltere; 
kaffeserviser ikke laget av edle metaller, ikke-elektriske 
kaffetraktere ikke laget av edle metaller, stekepanner 
og matgryter, lokk for stekepanner og matgryter, 
isbøtter, korketrekkere, kosmetikkredskaper, flasker og 
olje- og eddiksett ikke laget av edle metaller, 
kakeformer; eggeglass, kopper, begere og glass uten 
stett; krus, mugger, skåler, tallerkener, sjy- og 
sausenebber alle laget av andre materialer enn edle 
metaller; fat, fruktboller, glass (beholdere), 
såpedispensere og -holdere; støvkluter, fjærkoster, 
flasker, blomsterpotter, potteskjulere, fluesmekker; 
ikke-elektriske fruktpresser og hvitløkpresser for 
husholdningsbruk, trakter, søppelbøtter, glasskrukker, 
votter og rivjern for husholdningsbruk, grillpanner, ikke-
elektriske krydderkverner, ikke-metalliske pengeskrin, 
matlagingsformer og -stativer, musefeller, neglebørster, 
serviettringer og -holdere ikke laget av eldre metaller; 
serviser og borddekkingsprodukter, pepperkverner; 
sennepsglass, parfymespredere og -sprayflasker, 
pudderdåser ikke laget av edle metaller, pudderkvaster; 
bur for fugler og små husdyr; buksepresser, 
søppelkasser, kjevler, vannekanner, sprøytehoder for 
vannekanner, saltkar ikke laget av edle metaller, 
skohorn, siler og sikter (husholdningsredskaper), 
kryddersett, ikke-elektriske sitronpresser, tesiler, 
tebokser og tetrekkere, teserviser og tekanner alle laget 
av materialer andre enn edle metaller, innretninger for 
vedlikehold av fasongen på slips, toalettvesker, 
toalettpapirdispensere, tannbørster, tannpirkere, brett 
eller kurver for husholdningsbruk og ikke laget av edle 
metaller, termosflasker, vaser ikke laget av edle 
metaller; bearbeidet glass og halvfabrikata av glass 
(unntatt glass til bygningsbruk), pyntegjenstander av 
porselen, leirgods eller glass, statuetter og duftputer; 
spraybokser og -dispensere for ikke-medisinsk bruk; 
søppelkasser; såpe- og sukkertøybeholdere og -bokser 
ikke laget av edle metaller; ikke-elektriske visper og 
perkolatorer for husholdningsbruk; lysestaker ikke laget 
av edle metaller, karaffelstativer andre enn dem laget 
av papir eller tekstiler; kakefat ikke laget av edle 
metaller, karafler ikke laget av edle metaller. 
 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, 
seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til 
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; presenninger, seil og sekker; 
hammocker. 

 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
 
24 Vevde produkter og tekstilprodukter ikke 
opptatt i andre klasser; tekstiler som metervare; tøy og 
stoffer; plastsubstitutter for tøy og stoffer; senge- og 
bordtepper; tekstilvarer; møbeltrekk; putetrekk; kluter; 
baderomstekstiler; husholdningstekstiler; bordduker, 
bordservietter av tekstiler, oppvaskhåndklær, 
glasshåndklær; sengetøy, sengeklær, sengetepper; 
soveposer; putevar, dynetrekk, rullegardiner og 
markiser av tekstil; sengedekker; vattepper, dundyner; 
ansiktshåndklær av tekstil; tekstilservietter for 
sminkefjerning; flanell; lommetørklær av tekstil; 
håndklær av tekstil; bordbrikker og glassbrikker; 
reisetepper, madrasstrekk, beskyttelsesforing eller -
polstring for barnesenger, oppvaskkluter, gardiner, 
veggkledning av tekstiler, myggnett, flagg, bannere. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; støvler; sko; tøfler; 
halstøy; undertøy; nattøy; strømper, strømpebukser, 
sokker; forklær, kitler; babybleier; babybukser; 
smekker; badetøy; hansker; votter; babyutstyr; skjerf, 
sjal; badehetter; belter; bukseseler; strømpeholdere; 
krager, mansjetter; ørevarmere; tilbehør for støvler og 
sko; gamasjer, strømpebånd. 
 
26 Sysaker; kniplinger, broderier, sløyfer, lisser, 
bånd, dekor, frynser og rysjer; hårpynt;skopynt; syskrin 
og sytilbehør; knappenåler, synåler, hekter; tevarmere 
og tehetter, eggevarmere og eggehetter, kunstige 
blomster; løshår. 
 
27 Tepper, ryer, stråmatter; matter; linoleum og 
annet gulvbelegg; tapeter og ikke-tekstil veggkledning; 
takkledning og -tapeter; border for dekorering av 
vegger. 
 
28 Leker; spill; leketøy; uroer; dukker og 
aksessorier derfor; dukker, dukkesenger, dukkeklær, 
dukkehus, puslespill, leketøy og aksessorier for varer 
opptatt i denne klasse; morosaker ikke opptatt i andre 
klasser; gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i 
andre klasser, gyngehester, juletrepynt og alle 
lekeinstrumenter for å spille melodier for juletrær, 
juletrestativer og -føtter, kunstige juletrær, lysholdere 
for juletrær, kunstig snø for juletrær, leke- og 
teatermasker, moroartikler ikke opptatt i andre klasser; 
spillkort. 
 
29 Konserverte, tørrede, frosne, kandiserte, 
glaserte og kokte frukter, nøtter, belgfrukter og 
grønnsaker; knuste eller malte nøtter; geleer, syltetøy, 
marmelader, pikkels, chutney, konserver; 
kjøttekstrakter og -geleer; kjøtt, fisk, sjømat, fjærkre og 
vilt, egg, melk, ost, meieriprodukter, yoghurt; spiselige 
oljer og fett; kraft, buljong, supper, kjøttsupper, og 
konsentrater derfor; kjøtt-, fiske-, sjømat-, fjærkre-, vilt-, 
egge- og grønnsakprodukter ikke opptatt i andre 
klasser; potetchips; konserverte og tørkede urter; 
gelatin; fortykningsmidler for sauser, sjy og matvarer; 
preparater og konsentrater for sauser og sjy; stuffing og 
stuffingpreparater; tilskudd, tilsetninger og ingredienser 
for mat ikke opptatt i andre klasser; frukt- og 
grønnsakjuicer og -pureer ikke opptatt i andre klasser; 
spiselige skalldyr og bløtdyr, salatsauser og -
dressinger, konsentrert consomme eller kraft, kraft, 
supper eller velling og konsentrater for samme; 
kjøttsaftbaserte produkter og matprodukter ikke opptatt 
i andre klasser, belgplanter eller belggrønnsaker 
(spesielt linser og bønner) og andre konserverte, 
tørrede og kokte grønnsaker. 
 
30 Sukkertøy, kjeks, kaker, brød, brødprodukter, 
kavring, paier, puddinger, bakervarer, konfektyrer; 
honning, melasse, sirup, sukker; søtningsmidler for mat 
ikke opptatt i andre klasser; gjær, bakepulver og 
kunstig gjær; krydder; tilskudd, tilsetninger og 
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ingredienser for mat ikke opptatt i andre klasser; kaffe, 
te, kakao, sjokolade og erstatninger derav; salt, pepper, 
sennep, eddik, sauser, smakstilsetninger; 
salatdressinger; majones og majoneserstatninger; 
smakstilsetninger for drikker og mat; melholdige 
produkter, ris, mel, tapioka, sago, couscous, havremel, 
havregryn, kornpreparater; kakedekorasjoner; spiseis, 
sorbeter, is, gluten; nudler, pasta; pizzaer, popkorn; 
potetmel og potetmelprodukter; søtsaker, kjeks, 
naturlige eller kunstige søtningsmidler for matvarer ikke 
opptatt i andre klasser; aromastoffer for drikker og 
matvarer i denne klasse, fortykningsmidler for sauser, 
melprodukter, semule, iskrem, forfriskningsis; spiselig 
gluten, chutney; majones og majoneserstatning. 
 
31 Blomster og naturlige planter; frø og såvarer, 
løker og knoller, kimplanter, frøplanter, unge planter, 
unge avleggere eller villplanter; tørkede planter og 
blomster så vel som kranser, girlandere og 
arrangementer laget av dem; jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt frø, ikke opptatt i andre 
klasser; grønnsaker, nøtter og frisk frukt; 
dyrematprodukter og tilsetninger for samme; malt, 
kranser laget av naturlige eller tørkede blomster; furu- 
og grankongler. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker; grønnsakjuice for drikker; søte drikker tilberedt 
med ris og malt, fruktpulver, fruktsirup, konsentrert 
fruktjuice; limonader og saft for limonade; colasaft, 
pulvere for å gjøre drikker brusende eller musserende; 
pastiller for å gjøre drikker brusende eller musserende; 
ikke-alkoholholdige drikker, nemlig leskedrikker, 
fruktnektar; fruktjuicer, fruktdrikker, leskedrikker med 
fruktsmak, fruktpunsj, selters, sodavann, drikkevann og 
sportsdrikker; preparater for å lage kullsyreholdig vann 
og juice; mineralvann og kildevann. 
 
35 Detaljhandelstjenester forbundet med 
klebemidler, kjemiske produkter, industrielle 
klebemidler, tapetfjerningsmidler, skjønnhetsprodukter, 
parfymer, toalettartikler, stearinlys og tilleggsprodukter, 
deodoriserende og velduftende luftfriskerpreparater 
andre enn for personlig bruk, håndverktøy og 
håndinstrumenter, knivsmedvarer og spisebestikk, 
optiske produkter, briller, brilleinnfatninger, linser, 
brilleetuier og solbriller, elektriske og ikke-elektriske 
kjøkken- og baderomsapparater, 
husholdningsredskaper, belysning, barnevogner, 
sykler, smykker og juvelervarer, ur og kronometriske 
instrumenter, musikkinstrumenter, spilledåser, 
trykksaker, bøker, trykksaker og periodiske 
publikasjoner alle relatert til motedesign og 
hjeminnredning, lær og lærimitasjoner, og varer laget 
av disse materialer, bygningsmaterialer, ikke av metall, 
møbler, hjeminnredning, oppussing, tekstiler, garn og 
tråd, vevde produkter og tekstilprodukter, klær, fottøy, 
hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, stråmatter, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter og ikke-tekstil 
veggkledning, takkledning og -tapeter, border for 
dekorering av vegger, leker, spill, leketøy, mat og 
konfektyrer, blomster og naturlige planter, jordbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter samt frø; 
postordrevirksomhet og online detaljhandelsvirksomhet 
relatert til alle forannevnte varer. 
 
36 Forsikringsvirksomhet og finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet; utlåns- og 
kredittvirksomhet; forretninger med fast eiendom, 
rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alt det 
foregående. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske 
publikasjoner (ikke nedlastbare); tilveiebringelse av 

online elektroniske publikasjoner; publisering og 
utgivelse av elektroniske bøker, magasiner og journaler 
online; tilveiebringelse av publikasjoner fra et globalt 
datanettverk eller internett som kan bli gjennomsøkt og 
lest (browset); informasjon relatert til utdannelses- og 
underholdningsvirksomhet; arrangering og ledelse av 
konferanser, seminarer, utstillinger og symposier; 
opplæringskurs og -forelesninger; helseklubbtjenester; 
fototjenester; rådgivning og konsultasjonstjenester 
relatert til alt det foregående. 
 
42 Interiørdesignvirksomhet; tjenester relatert til 
arkitektur, mote og klær (informasjon), møbler og 
innredning (interiørdekor og -design), interiørdesign så 
vel som prosjekter, studier og planer relatert til 
interiørdekor og -design; designtjenester for innpakking 
og emballasje. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244266 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200710909 
(220) Inndato: 2007.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Asbjørn Leonhard Hansen, Finnjord, 9303 SILSAND, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Sirkulær driftsbygning. 

 
37 Byggevirksomhet; bygging av sirkulær 
driftsbygning. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244267 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200712726 
(220) Inndato: 2007.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Geno, 2326 HAMAR, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til vitenskapelige formål 
og til bruk i landbruk. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
sæd for kunstig inseminasjon; befruktede egg. 
 
31 Levende dyr; næringsmidler til dyr; dyrefôr, 
ernæringsblandinger til dyr; næringsmidler for husdyr. 
 
42 Forskning og utvikling av nye produkter. 
 
43 Oppdrett av dyr; faglige konsultasjoner i 
forbindelse med dyr; veterinære tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244268 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200713715 
(220) Inndato: 2007.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Ingar Lauritzen, Huldravegen 1 A, 2050 JESSHEIM, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bemanningstjenester, rekruttering, 
vikartjeneste. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244269 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200707902 
(220) Inndato: 2007.07.05 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.27 SE 200705659 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Skandinaviska Byggelement AB, Ôstra Varvsgatan 23, 
21119 MALMÖ, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Oppføring/anlegging av bygg, herunder 
reparasjon og vedlikehold derav; anleggsarbeid for 
vann og avløp; byggevirksomhet; informasjon 
vedrørende konstruksjon, anleggsvirksomhet og 
byggevirksomhet; utleie av maskiner, kraner, 
løfteanordninger, heiser, stillaser, motorredskaper og 
trucker. 
 
42 Konsulent-, forsknings-, konstruksjons og 
utviklingstjenester vedrørende tele-, data- og el-
distribusjonsnett samt enterprise vedrørende 
tilstandshåndtering, tilrettelegging, prosjektering, 
prospektering, planering og utbygging av sådanne nett; 
tekniske konsulenttjenester innen området for tele-, 
data- og el-distribusjonsnett. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244270 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200714671 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

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

kosmetikk; eau de cologne, velluktende toalettvann, 
parfyme-kroppsspray; oljer, kremer og losjoner for 
huden; barberskum, barbergels, losjoner for bruk før og 
etter barbering; talkumpulver for toalettbruk; bade- og 
dusjpreparater; hårlosjoner; tannpussemidler; ikke-
medisinerte munnskyllemidler; deodoranter for 
personlig bruk; antiperspiranter for personlig bruk; ikke-
medisinske toalettpreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244271 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200713799 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 GE Money Bank, 4246 South Riverboat Road, Suite 
200, UT84123 SALT LAKE CITY, US 

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

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

 36 Finansielle og monetære tjenester inkludert 
kredittkorttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244272 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200713812 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 DNO ASA, Postboks 1345 Vika, 0113 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Vogt & Wiig Advokatfirma AS, Postboks 1503 Vika, 

0117 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Leie av oljeboringsrigger; brønnboring; 
tilpasning og vedlikehold av oljerigger og rørledninger. 
 
40 Olje- og gassproduksjon. 
 
42 Profesjonell og teknisk rådgivning, analyse 
og undersøkelser av tekniske prosjekter for petroleums- 
og kjemisk- produkt- og oljederivat-industri, -handel og -
distribusjon; ingeniørarbeider (surveys); olje og 
gassundersøkelser og -leting; service knyttet til 
elektrisitet, olje og gassundersøkelser, -leting og -
produksjon, nemlig research og geologisk, geofysisk og 
geokjemisk prospektering og råoljeundersøkelser, 
brønnkontroll, oljefeltutvikling, undersøkelser og survey 
av olje og mineralfelter, alle former for laboratorium 
analyser vedrørende slike aktiviteter; 
sikkerhetsrådgivning; research og utvikling av nye 
prosesser og lisensiering av intellektuelle rettigheter til 
tredjeparter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244273 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200713814 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Stavdal Import & Salg, Moldegata 5, H 0403, 0445 

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater, deler og utstyr for opptak, 
overføing, forsterkning og gjengivelse av lyd. 
 
15 Musikkinstrumenter, deler, tilbehør, utstyr og 
oppbevaringskasser/etuier for musikkinstrumenter. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet for egne 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244274 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200708264 
(220) Inndato: 2007.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bagdasarian Productions LLC, 1192 E. Mountain Drive, 
CA93108 MONTECITO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Levende film som inneholder komedier, 
drama, action, eventyr og/eller animasjon, og levende 
filmbilder for TV-kringkasting som inneholder komedier, 
drama, action, eventyr og/eller animasjon; 
forhåndsinnspilte lydopptak, videoopptak, audio- og 
videokassetter, audio- og videodiskplater og digitale 
vendbare diskplater som inneholder musikk, komedier, 
drama, action eventyr, og/eller animasjon; 
dataprogramvare, nemlig programvare som kobler 
digitaliserte video og audiomedia til et globalt data 
informasjonsnettverk; spillutstyr solgt som enheter for 
dataspill; video og dataspillprogrammer; 
videospillkassetter og joysticks, diskplater, interaktive 
fjernkontrollenheter; video og dataspillprogrammer; 
videospillkassetter og kassetter. 
 
16 Trykksaker og papirvarer, nemlig, bøker 
inneholdende animerte figurer, action, eventyr, 
komedier, og/eller drama, komediebøker, barnebøker, 
magasiner inneholdende animerte figurer, action, 
eventyr, komedier og/eller drama, fargebøker, 
aktivitetsbøker for barn; skrivepapir, konvolutter, 
notatbøker, dagbøker, notatblokk, gratulasjonskort, 
kort, litografier; skrivepenner, fargepenner, blyanter, 
pen og blyant beholdere; fettstifter, markeringstusj, 
fargeblyanter, maleskrin, krit og krittavle; klistremerker, 
varmeoverførende papir (heattransfer paper); postere; 
klebefotografier og klebefrie fotografier; bokbind, 
bokmerker, kalendere, gavepapir; papirdekorasjon og 
papirpynt, nemlig, papirservietter, dekkservietter av 
papir, kreppapir, ferdigtrykte invitasjonskort, papirduker, 
kakepapirdekorasjoner, papirtrykket designmønster for 
broderier eller for stofftrykking; trykket mønster for 
kostymer, pysj, trøyer og t-skjorter. 
 
25 Klær for menn, kvinner og barn, nemlig, 
skjorter, t-skjorter, treningstrøyer, treningsantrekk, 
bukser, pants, shorts, tank-topper, regnjakke og 
regnbukse, tøysmekker, skjørt, bluser, kjoler, 
bukseseler, gensere, jakker, frakker, regnfrakker, 
vinterdress, slips, kapper, hatter, papirhatter, caps, 
solskjermer, belter, skjerf, nattkjole, pysj, 
dameundertøy, undertøy, støvler, sko, turnsko, 
sandaler, støvletter, turnsokker, svømmeantrekk og 
maskerade og Halloween kostymer solgt i den 
forbindelse. 
 
28 Leketøy, gymnastikk og sportsartikler, spill og 
lekesaker, nemlig, action figurer og aksessorier; leketøy 
av plysj; ballonger; vannleketøy, lekekjøretøy; utstyr og 
tilbehør solgt som enheter til kortspill; lekebiler; dukker; 
frisbee; håndholdte elektroniske spillenheter; tilbehør 
og utstyr solgt som enheter til brettspill, spillkort, 
kunnskaps- og ferdighetsspill, selskapsspill, sjakkbrett, 
sjakkspill; kasteskiver, videospillapparater (video out 
put game machines); puslespill og ansiktsmasker av 
papir, masker; skateboard; vannpistoler og 
vanngeværer; baller, nemlig, spillballer, lekeballer, 
fotballer, baseballer, basketballer, baseballhansker, 
oppblåsbare svømmeringer og oppblåsbare badeleker; 
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liggesurfebrett, flytebrett (kickboard flotation devices), 
surfingbrett; svømmeføtter, kjøkkenlekeutstyr; 
lekekasseapparat; snøkrystallkule (toy snow globes); 
juletrepynt. 
 
41 Underholdningstjenester innen levende 
action, komedie, drama og animasjonsfilm; 
underholdningstjenester innen levende fremføringer 
(live action), komedier, drama og animasjonsfilmer for 
televisjonsprogrammer; produksjon av levende 
fremføringer (live action), komedier, drama og 
animasjonsfilmer; produksjon av levende fremføringer 
(live action), komedier, drama og animerte TV-serier; 
teaterutførelser; tilveiebringelse av informasjon om 
underholdning via globale nettverk, tilveiebringelse av 
underholdning via global nettverk, alt innen levende 
fremføringer (live action), komedier, drama, animasjons 
programmer og produksjon av levende fremføringer 
(live action) komedier, animasjonsfilmer for distribusjon 
via globale nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244276 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200711184 
(220) Inndato: 2007.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 

Forsikringsselskap, Postboks 1733 Vika, 0121 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved og rådgivning for ledelse og 

administrasjon av bedrifter, faglig konsultasjon om 
forretninger, økonomiske beregninger, kontortjenester. 
 
36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet, bankvirksomhet, 
aktuarvirksomhet, forretninger med fast eiendom, utleie 
fast eiendom, fondsforvaltning. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244277 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200711199 
(220) Inndato: 2007.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 

Forsikringsselskap, Postboks 1733 Vika, 0121 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved og rådgivning for ledelse og 

administrasjon av bedrifter, faglig konsultasjon om 
forretninger, økonomiske beregninger, kontortjenester. 
 
36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet, bankvirksomhet, 
aktuarvirksomhet, forretninger med fast eiendom, utleie 
fast eiendom, fondsforvaltning. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244278 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200711927 
(220) Inndato: 2007.10.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Selvaag Bluethink AS, Postboks 544 Økern, 0512 
OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Innregistrerte dataprogrammer til bruk ved 
industrialisering av byggeprosesser og innregistrerte 
dataprogrammer til bruk ved design av hustyper. 
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
(111) Reg.nr.: 244279 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200714672 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Valvoline Oil AS, 2020 SKEDSMOKORSET, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kraftoverføringsvæsker, bremsevæsker; 

frostvæsker; kjølepreparater for 
luftkondisjoneringsanlegg; kjemiske tilsetningsmidler for 
olje; fettfierningsmidler for bruk under 
fabrikasjonsprosesser; rensende tilsetninger for bensin 
og diesel, kjemiske rensemidler for tilsetting i motorers 
kjølevann eller motorolje; besparingsmidler for 
drivstoffer; antibankestoffer for forbrenningsmotorer. 
 
2 Korrosjonshindrende midler. 
 
3 Vaskemidler; såper og sjampo; midler til 
polering og flekkfjerning samt sliping; fettfjerningsmidler 
(unntatt for bruk under fabrikasjonsprosesser), 
rustfjerningsmidler; lakkfjerningsmidier; poleringsmidler 
og pussemidler for biler og bilpleie; bilvoks, 
våtservietter; væsker for vindusviskere. 
 
4 Smøremidler; smøreoljer; fett for industrielle 
formål, motordrivstoffer og denaturert sprit. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244280 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200611688 
(220) Inndato: 2006.10.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, 0506 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244281 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200714670 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.29 US 77/192,248 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Medline Industries Inc, One Medline Place, IL60060 
MUNDELEIN, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Klebende bandasjer; trykksensitiv medisinsk 
klebeteip; medisinsk plaster, nemlig polyuretanlapper 
for behandling av skrammer og arr; sårbandasjer og -
forbindinger, nemlig hydrokalloidremser for behandling 
av hverdagskutt og oppskrapninger; ikke-vevde 
antibakterielle tørk for rensing av hverdagskutt, 
oppskrapninger og brannskader; plaster for fjerning av 
liktorner, kallus og vorter; spraybandasjer, 
gaskompresser, førstehjelpssett; sårpleiesett 
inneholdende klebende bandasjer, antibiotiske og 
antibakterielle kremer, antibiotiske og antibakterielle 
sårtørk. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244282 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200700772 
(220) Inndato: 2007.01.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Skruf Snus AB, Malmskillnadsgatan 39, 11138 
STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobakk, både bearbeidet og ubearbeidet; 
tobakksprodukter; snus; tobakkssubstitutter, ikke for 
medisinske eller helbredende formål; sigaretter, 
fyrstikker og artikler for røykere; sigarettpapir; 
sigarettetuier; sigaretthylser/-rør; filtre for 
tobakksprodukter; sigarettrullemaskiner; håndholdte 
maskiner for innføring av tobakk i papirhylser/-rør for 
røyking; snusbokser og -dåser (ikke av edelt metall); 
askebegre (ikke av edelt metall). 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244283 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200506225 
(220) Inndato: 2005.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 AMC Administraçâo E Participaçôes Ltda, Rua 

Expedicionario Gumercindo Da Silva No.90 Sala 04-
Centro, Jaragua Do Sul, 89252-000 SANTA-
CATARINA, BR 

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

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

 25 Klær; fottøy; nemlig; bukser; skjorter; jakker; 
undertøy; dameundertøy; dresser; skjerf; hatter; shorts; 
truser; sokker; gensere; skjørt; sko. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 244284 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200001666 
(220) Inndato: 2000.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Stiftelsen Maharishis Globale Administrasjon gjennom 
Naturens Lov, Sjusjøveien 1332, 2610 MESNALI, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelse; organisering og ledelse av kurs 

og seminarer om personlig utvikling. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244285 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200714428 
(220) Inndato: 2007.11.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte 

preparater og drikker; iskaffe, kaffeerstatning, 
ekstrakter av kaffeerstatninger og preparater og drikker 
basert på kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter og 
te-baserte preparater og drikker; iste; maltbaserte 
preparater; kakao og kakaobaserte preparater og 
drikker, sjokolade, sjokoladeprodukter, 
sjokoladebaserte preparater og drikker; konfekt og 
konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, 
tyggegummi; naturlige søtningsstoffer, bakerprodukter, 
brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne 
kaker, karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, 
sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne 
desserter, frossen yoghurt, bindemidler for fremstilling 
av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller 
frosne konfektyrer og/eller frosne kaker, softis, frosne 
desserter, frossen yoghurt; honning og 
honningerstatninger; frokostblandinger, müsli, 
cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede 
frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, 
nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller 
frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; 
pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og 
ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus; 
ketchup; aromatiserende- eller krydderprodukter for 
mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, 
majones, sennep; eddik. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244286 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200714675 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

NOR & NE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Oppdal Restaurantdrift AS, Postboks 20, 7341 
OPPDAL, NO 

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

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

 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter, arrangering og ledelse av 
konserter. 
 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244287 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200713387 
(220) Inndato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bente Turmo, Skjervengan 22B, 8657 MOSJØEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Bijouterivarer som bokmerker. 
 
16 Bokmerker laget av strikk, med pynt av 
perlemor, tre, glass eller keramikk. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244288 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200713147 
(220) Inndato: 2007.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, 
TX75039-2298 IRVING, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Syntetiske motoroljer. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244289 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200713146 
(220) Inndato: 2007.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, 
TX75039-2298 IRVING, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Syntetiske motoroljer. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244290 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200706902 
(220) Inndato: 2007.06.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Bygningsmaterialer av metall; transportable 

hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander 
av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
postkasser av metall; lastbærere og bakker av metall; 
containere av metall. 
 
9 Vitenskapelige og elektriske, apparater og 
instrumenter, samt apparater til undervisning; 
magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske 
dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske 
publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, 
modemer, elektriske omformere, magnetiske 
omkodere, radiomaster, mekaniske skilt.  
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet.  
 
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; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer;. 
filatelistiske produkter i form av frimerker og album for 
oppbevaring av disse.   
 
20 Møbler; postkasser; ikke av metall eller 
murverk; lastbærere og bakker av plast; containere, 
ikke av metall.  
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder 
direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring 
(CRM); drift av kundebehandlingssenter over tele- og 
datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; drift av datasystemer; drift av 
kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; 
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen 
direkte markedsføring (CRM); utarbeidelse og 
distribusjon av reklameblad og adressert reklame, 
direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av 
prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, 
gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og 
statistisk informasjon til bruk i databaser, 
administrasjon av databaser; organisering av messer 
for salg og markedsføring; utleie av 
kontormaskinapparater; salg av de foran nevnte varer i 
klassene 6, 9, 12, 16 og 20 samt salg av klær, fottøy og 
hodeplagg.   
 
36 Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes 
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; 
forretninger med fast eiendom.  
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og 
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av 
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; 
kommunikasjon ved optisk fibernettverk; 
satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og 
modemer.  

 
39 Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, 
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før 
sending, vareombringelse); kurertjenester, 
postombæring.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre 
enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, 
dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, 
herunder på videobånd; arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; 
teksting; tilveiebringelse av online elektroniske 
publikasjoner.  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av 
dataprogrammer; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering 
av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); 
kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; opprettelse 
og vedlikehold av webtjenester for andre; 
programmering av datamaskiner; faglig og teknisk 
rådgivning og konsultasjon i forbindelse med 
datamaskiner og dataprogrammer; drift av 
datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold 
av dataprogrammer og software. 
 
45 Meklingstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244291 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200712008 
(220) Inndato: 2007.10.10 
(300) Søknadsprioritet 2007.04.10 EU 5821483 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ELEMIS PRO-COLLAGEN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cosmetics Ltd, Suite 104a, Saffrey Square Nassau, BS
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toalettpreparater og produkter, ikke for 

medisinsk bruk; pudder, kremer og lotioner, alt for bruk 
i ansikt, på hender og kropp; neglelakk; 
neglelakkfjerner; kosmetikk; såper; dusj- og 
badepreparater; preparater for håret; barberings- og 
etterbarberingspreparater; parfymer, cologner, 
toalettvann, eau de cologne; deodoranter og produkter 
mot transpirasjon, for personlig bruk; eteriske oljer, 
aromaterapiprodukter; tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244292 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715136 
(220) Inndato: 2007.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Klinikk Bergen AS, Postboks 234 Nesttun, 5853 
BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige 
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler; 
suturmaterialer. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet. 
 
44 Medisinske tjenester; plastisk kirurgi; 
klinikker, poliklinikker; sykehus; hygienisk behandling 
og skjønnhetspleie for mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244293 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200707907 
(220) Inndato: 2007.07.05 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.19 SE 200705451 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Skandinaviska Byggelement AB, Ôstra Varvsgatan 23, 
21119 MALMÖ, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; 
transportable bygninger (ikke av metall); prefabrikkerte 
betongelementer; betongkonstruksjoner; skallvegg i 
form av veggformelement av betong; platebærelag i 
form av bjelkelagselementer av betong; 
massivbjelkelag av betong; asfalt, ballast, grus, betong 
og stein. 
 
37 Oppføring/anlegging av bygg, herunder 
reparasjon og vedlikehold derav; anleggsarbeid for 
vann og avløp; byggevirksomhet; informasjon 
vedrørende konstruksjon, anleggsvirksomhet og 
byggevirksomhet; utleie av maskiner, kraner, 
løfteanordninger, heiser, stillaser, motorredskaper og 
trucker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
(111) Reg.nr.: 244294 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200712785 
(220) Inndato: 2007.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Jøtul AS, Postboks 1411, 1602 FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244295 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200711153 
(220) Inndato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Empowered by Nature 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), 
Breiviksveien 40, 5045 BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244296 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200714124 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn; dietetiske preparater, dietetisk margarin, 
ernæringssupplement; kosttilskudd. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; 
margarin, smør. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; 
eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker; 
majoneser; nudler; pasta, posteier; pateer; puddinger; 
salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser, levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt. 
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244297 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200714676 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.30 US 77/193,440 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Alphatec Spine Inc, 2051 Palomar Airport Road, Suite 
100, CA92011 CARLSBAD, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske instrumenter for bruk i 
spinalkirurgi, nemlig trokarer, avstandsskiver, kanyler, 
innsettingsinstrumenter, mekaniske løftestenger, 
kyretter, dilatorer, sårhaker, separatorer for ben og 
mykt vev; spinalimplantatverktøy og -systemer, nemlig 
kirurgiske gripere og måleinstrumenter; 
spinalimplantatplasserings- og posisjoneringsutstyr, 
nemlig trokarer, kanyle, samt innsettingsinstrumenter; 
måleinstrumenter for plassering av spinalimplantater; 
utvidelsesbegrensningsanordninger, nemlig 
avstandsskiver og interspinal-implantater bestående av 
kunstig materiale; spinalimplantatanordninger, nemlig 
stabiliseringstråd, skruer, pedikkelskruer, plater og 
breddeholdere, spinalfusjonsanordninger, nemlig 
stenger, skruer, ekspanderende skruer, plater, 
fusjonsholdere og livmorhalsplater; dynamiske 
spinalstabiliseringsanordninger, nemlig kunstige plater 
og interspinal-implantater bestående av kunstig 
materiale; samt 
spinaldeformitetskorreksjonsanordninger, nemlig 
stenger, skruer, plater, fusjonsholdere, avstandsskiver, 
interspinale implantater bestående av kunstig 
materiale, kunstige plater, ryggsøyleimplantater 
bestående av kunstig materiale, kirurgisk nett, samt 
inter-vertebrale plateproteser. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244298 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715562 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Republica Reklamebyrå AS, Postboks 153 Torshov, 
0473 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
reklamebyråer; bistand ved ledelse og administrasjon 
av bedrifter; rådgivningstjenester om organisasjons- og 
forretningsledelse; rådgivningstjenester for 
forretningsledelse. 
 
41 Filmproduksjon; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244299 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715564 
(220) Inndato: 2007.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

STRIVECTIN-SD 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Klein-Becker IP Holdings LLC, 1000 East William 
Street, Suite 204, NV89701 CARSON CITY, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244300 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200707265 
(220) Inndato: 2007.06.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ebo Eiendom, Postboks 2702, 7001 Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
konsultasjon i forbindelse med ervervelse og salg av 
eiendom. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder, 
boligformidling; forpaktning av fast eiendom; taksering 
av fast eiendom; eiendomsomsetning, forpaktning av 
faste eiendommer; omsetning av eiendom; salg av 
tomter, leiligheter, eiendommer og forretningsbygg; 
investering i nye eiendomsprosjekter; finansiering av 
fast eiendom; megling for fast eiendom; evaluering av 
fast eiendom; administrering av fast eiendom; 
administrering av finansielle forretninger relatert til fast 
eiendom; finansieringstjenester relatert til utvikling av 
fast eiendom; finansielle tjenester relatert til fast 
eiendom og bygninger; kapitalinvestering i fast 
eiendom; kommersielle eiendomsinvesteringstjenester; 
finansielle tjenester relatert til akkvisisjon av eiendom; 
arrangere utleie av fast eiendom, leiligheter og 
forretningsbygg; arrangering av leasing av fast 
eiendom; eiendomsbestyrelsestjenester relatert til 
transaksjoner av fast eiendom; eiendom-portfolio-
bestyrelse; tilveiebringe informasjon relatert til fast 
eiendom. 
 
42 Utvikling av fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 

(111) Reg.nr.: 244301 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715031 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Rogaland Entreprenør, Kvalbergveien 21, 4016 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244302 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715035 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 HWG Kapitalist AS, Postboks 6990, St. Olavspl., 0130 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
regnskapsførsel og regnskapsanalyser. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244303 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200702698 
(220) Inndato: 2007.03.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Adevia AS, Dusavikveien 192, 4029 STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Lyd- og bildeanlegg. 
 
11 Varmeovner, lamper. 
 
20 Møbler. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244304 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715036 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 ProsjektGulv AS, Tassebekkveien 92, 3160 STOKKE, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Parkett. 
 
27 Gulvbelegg, gulvtepper, matter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244305 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200702504 
(220) Inndato: 2007.03.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 
Main Street, 7624 PAARL, ZA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244306 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200406844 
(220) Inndato: 2004.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NEN-Produkter AS, Strykerveien 11, 1650 
SELLEBAKK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Frukt- og grønnsaksmos, frukt- og 
grønnsakskonsentrater i frossen tilstand. 
 
32 Vann, mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, inkludert 
sportsdrikker; frukt- og grønnsaksjuicer, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244307 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200406440 
(220) Inndato: 2004.06.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 NEN-Produkter AS, Strykerveien 11, 1650 
SELLEBAKK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Frukt- og grønnsaksmos, frukt- og 
grønnsakskonsentrater i frossen tilstand. 
 
32 Vann, mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, inkludert 
sportsdrikker; frukt- og grønnsaksjuicer, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244308 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200707002 
(220) Inndato: 2007.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dekorative magneter; forhåndsinnspilte CD-

plater; forhåndsinnspilte DVD-plater; databærere 
inneholdende lyd og/eller bilde; kikkerter. 
 
11 Lommelykter; kjølebeholdere. 
 
14 Medaljer; edle metaller og deres legeringer 
og varer laget av edle metaller eller overtrukne herved; 
uekte smykker; nøkkelringer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; tegne- og skriveredskaper, fargeblyanter, 
penner, pennaler; postkort; plakater; klistremerker; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer.  
 
18 Kofferter, trillekofferter, lommebøker, 
ryggsekker, paraplyer. 
 
20 Sugerør for drikker. 
 
21 Matbokser, drikkeflasker, drikkebeholdere; 
bærbare kjølebokser og bager. 
 
24 Håndklær, kluter for personlig hygiene, 
badelakener. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, bukseseler, 
sokker, strømpebukser, regntøy; kostymer.  
 
26 Jakkemerker (buttons); bånd og lisser, 
knapper, jakkenåler. 
 
28 Leker; spill; leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser); 
leketatoveringer; ballonger (leke-); baderinger og 
armringer for bading og svømmetrening; 
svømmetreningshjelpemidler (leke/-sportsartikler); 
lekefigurer, herunder elektrisk drevne lekefigurer med 
lyd og bevegelse. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer. 
 
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, sukkervarer, sukkertøy, drops, sjokolade, 
karameller, kjærlighet på pinne; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer; 
registreringen gjelder ikke kjeks.  
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32 Mineralvann; kullsyreholdige drikker; brus; 
fruktdrikker og fruktjuicer. 
 
39 Organisering av reiser og utflukter for barn; 
cruisetjenester for barn. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; underholdning for 
barn, herunder arrangering av sosiale aktiviteter og 
konkurranser; show for barn; klubbtjenester for barn; 
opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranttjenester spesielt rettet mot barn; midlertidig 
innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244309 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200707004 
(220) Inndato: 2007.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dekorative magneter; forhåndsinnspilte CD-

plater; forhåndsinnspilte DVD-plater; databærere 
inneholdende lyd og/eller bilde; kikkerter. 
 
11 Lommelykter; kjølebeholdere. 
 
14 Medaljer; edle metaller og deres legeringer 
og varer laget av edle metaller eller overtrukne herved; 
uekte smykker; nøkkelringer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; tegne- og skriveredskaper, fargeblyanter, 
penner, pennaler; postkort; plakater; klistremerker; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer.  
 
18 Kofferter, trillekofferter, lommebøker, 
ryggsekker, paraplyer. 
 
20 Sugerør for drikker. 
 
21 Matbokser, drikkeflasker, drikkebeholdere; 
bærbare kjølebokser og -bager. 
 
24 Håndklær, kluter for personlig hygiene, 
badelakener. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, bukseseler, 
sokker, strømpebukser, regntøy; kostymer.  
 
26 Jakkemerker (buttons); bånd og lisser, 
knapper, jakkenåler. 
 
28 Leker; spill; leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser); 
leketatoveringer; ballonger (leke-); baderinger og 
armringer for bading og svømmetrening; 
svømmetreningshjelpemidler (leke/-sportsartikler); 
lekefigurer, herunder elektrisk drevne lekefigurer med 
lyd og bevegelse. 
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29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer. 
 
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, sukkervarer, sukkertøy, drops, sjokolade, 
karameller, kjærlighet på pinne; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer. 
 
32 Mineralvann; kullsyreholdige drikker; brus; 
fruktdrikker og fruktjuicer. 
 
39 Organisering av reiser og utflukter for barn; 
cruisetjenester for barn. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; underholdning for 
barn, herunder arrangering av sosiale aktiviteter og 
konkurranser; show for barn; klubbtjenester for barn; 
opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranttjenester spesielt rettet mot barn; midlertidig 
innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244310 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715037 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er et tre-dimensjonalt 
(730) Innehaver: 

 Lund & Slaatto Arkitekter AS, Postboks 69 Skøyen, 
0212 OSLO, NO 

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

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

 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av 
metall), monumenter (ikke av metall); prefabrikkerte 
bygninger, bygningssystemer og bygningsmaterialer 
(ikke avmetall), herunder hus, hytter og leiligheter.  
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet; byggeledelse og 
konsulenttjenester knyttet til prefabrikkerte bygninger 
og bygningssystemer  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; arkitekt- og interiørarkitekttjenester; 
interiørdesigntjenester, planlegging og rådgiving 
vedrørende bygging 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244311 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200707006 
(220) Inndato: 2007.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dekorative magneter; forhåndsinnspilte CD-

plater; forhåndsinnspilte DVD-plater; databærere 
inneholdende lyd og/eller bilde; kikkerter. 
 
11 Lommelykter; kjølebeholdere. 
 
14 Medaljer; edle metaller og deres legeringer 
og varer laget av edle metaller eller overtrukne herved; 
uekte smykker; nøkkelringer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; tegne- og skriveredskaper, fargeblyanter, 
penner, pennaler; postkort; plakater; klistremerker; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer.  
 
18 Kofferter, trillekofferter, lommebøker, 
ryggsekker, paraplyer. 
 
20 Sugerør for drikker. 
 
21 Matbokser, drikkeflasker, drikkebeholdere; 
bærbare kjølebokser og -bager. 
 
24 Håndklær, kluter for personlig hygiene, 
badelakener. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, bukseseler, 
sokker, strømpebukser, regntøy; kostymer.  
 
26 Jakkemerker (buttons); bånd og lisser, 
knapper, jakkenåler. 
 
28 Leker; spill; leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser); 
leketatoveringer; ballonger (leke-); baderinger og 
armringer for bading og svømmetrening; 
svømmetreningshjelpemidler (leke/-sportsartikler); 

lekefigurer, herunder elektrisk drevne lekefigurer med 
lyd og bevegelse. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer. 
 
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, sukkervarer, sukkertøy, drops, sjokolade, 
karameller, kjærlighet på pinne; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer; 
registreringen gjelder ikke kjeks.  
 
32 Mineralvann; kullsyreholdige drikker; brus; 
fruktdrikker og fruktjuicer. 
 
39 Organisering av reiser og utflukter for barn; 
cruisetjenester for barn. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; underholdning for 
barn, herunder arrangering av sosiale aktiviteter og 
konkurranser; show for barn; klubbtjenester for barn; 
opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranttjenester spesielt rettet mot barn; midlertidig 
innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244312 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200606252 
(220) Inndato: 2006.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Mais-, korn-, ris- og hvetechips 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244313 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715122 
(220) Inndato: 2007.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Torquay Enterprises Ltd, 439 East Tamaki Road EAST 
TAMAKI, AUCKLAND, NZ 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 25 Klær, skotøy, hodeplagg. 
 
35 Detalj- og engros- tjenester i forbindelse med 
klær, fottøy, hodeplagg, kosmetikk, parfymevarer, 
essensoljer, preparater til bad og dusj, toalettsaker, 
nøkkelringer, pengeesker, radioer, briller, brilleetuier, 
smykker, armbåndsur og klokker, trykksaker og 
publikasjoner, papirvarer, klistremerker, toalett - og 
kosmetikkvesker, lommebøker, håndvesker, 
ryggsekker, kofferter, sportsbagger, skolesekker, 
paraplyer, fotorammer, møbler, senger, speil, 
lunsjbokser, drikkeflasker, kammer, børster, puter, 
sengetøy, herunder lakener, dyner, dynetrekk, 
putetrekk, tepper, håraksessorier, strandtepper, leker, 
spill og leketøy; informasjons-, rådgivings- og 
konsulenttjenester i forhold til ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244314 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715124 
(220) Inndato: 2007.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Torquay Enterprises Ltd, 439 East Tamaki Road EAST 
TAMAKI, AUCKLAND, NZ 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 25 Klær, skotøy, hodeplagg. 
 
35 Detalj- og engros- tjenester i forbindelse med 
klær, fottøy og hodeplagg, kosmetikk, parfymevarer, 
essensoljer, preparater til bad og dusj, toalettsaker, 
nøkkelringer, pengeesker, radioer, briller, brilleetuier, 
smykker, armbåndsur og klokker, trykksaker og 
publikasjoner, papirvarer, klistremerker, toalett- og 
kosmetikkvesker, lommebøker, håndvesker, 
ryggsekker, kofferter, sportsbagger, skolesekker, 
paraplyer, fotorammer, møbler, senger, speil, 
lunsjbokser, drikkeflasker, kammer, børster, puter, 
sengetøy, herunder lakener, dyner, dynetrekk, 
putetrekk, tepper, håraksessorier, strandtepper, leker, 
spill og leketøy; informasjons-, rådgivings- og 
konsulenttjenester i forhold til ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244315 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200709708 
(220) Inndato: 2007.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Marchant Nilsen Agentur, Furnesvegen 81, 6036 

MAUSEIDVÅG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Soveposer for camping, 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. 
 
22 Telt, presenninger, seil. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244316 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200710814 
(220) Inndato: 2007.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Grupo Bimbo SAB de CV, Prolongación Paseo de la 
Reforma No.1000, Colonia Peña Blanca Santa Fé, 
Delegación Alvaro Obregón, CP01210 MÉXICO 
DISTRITO FEDERAL, MX 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244317 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200711180 
(220) Inndato: 2007.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Accon AS, Bjørnsonsvei 6A, 3117 TØNSBERG, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papirsekker; emballasje; brosjyrer, visittkort, 

kalender, ordrebekreftelse, faktura, brevark. 
 
20 Container, paller. 
 
21 Beholdere. 
 
22 Sekker. 
 
39 Innpakking. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244318 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200706225 
(220) Inndato: 2007.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Amundsen Omega3 AS, Storaneset 44, 5260 INDRE 
ARNA, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
tran; oljer av fisk, sel og pingvin for medisinske formål; 
vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd til 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 
 
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; ferdigretter og 
måltidserstatninger hovedsakelig bestående av 
produkter i denne klasse. 
 
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; ferdigretter og måltidserstatninger 
hovedsakelig bestående av produkter i denne klasse. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til 
dyr; malt. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244319 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715164 
(220) Inndato: 2007.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Wireless Patient Recording Medical AS, Serviceboks 

745, 4808 ARENDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske overvåkningsapparater og -

instrumenter; elektriske opptaksapparater og -
instrumenter.  
 
10 Analyseapparater for medisinsk bruk; 
diagnoseapparater for medisinske formål; elektroder for 
medisinsk bruk; elektriske belter for medisinsk bruk; 
belter for å feste medisinsk overvåkningsutstyr til 
pasienter; overvåkningsapparater og -instrumenter til 
medisinsk bruk; opptaksapparater og -instrumenter til 
medisinsk bruk. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling realtert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244320 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200707028 
(220) Inndato: 2007.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dekorative magneter; forhåndsinnspilte CD-
plater; forhåndsinnspilte DVD-plater; databærere 
inneholdende lyd og/eller bilde; kikkerter 
 
11 Lommelykter; kjølebeholdere. 
 
14 Medaljer; edle metaller og deres legeringer 
og varer laget av edle metaller eller overtrukne herved; 
uekte smykker; nøkkelringer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser,trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; tegne- og skriveredskaper, fargeblyanter, 
penner, pennaler; postkort; plakater; klistremerker; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 
 
18 Kofferter, trillekofferter, lommebeker, 
ryggsekker, paraplyer. 
 
20 Sugerør for drikker 
 
21 Matbokser, drikkeflasker, drikkebeholdere; 
bærbare kjølebokser og -bager. 
 
24 Handklær, kluter for personlig hygiene, 
badelakener 
 
25 K1ær, fottøy, hodeplagg, belter, bukseseler, 
sokker, strømpebukser, regntøy; kostymer. 
 
26 Jakkemerker (buttons); bånd og lisser, 
knapper, jakkenåler 
 
28 Leker; spill; leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser); 
leketatoveringer; ballonger (leke-); baderinger og 
armringer for bading og svømmetrening; 
svømmetreningshjelpemidler (leke/-sportsartikler); 
lekefigurer, herunder elektrisk drevne lekefigurer med 
lyd og bevegelse. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer. 
 
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, sukkervarer, sukkertøy, drops, sjokolade, 
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karameller, kjærlighet på pinne; ferdigretter og 
restaurantmenyer bestående av forannevnte varer; 
registreringen gjelder ikke kjeks. 
 
32 Mineralvann; kullsyreholdige drikker; brus; 
fruktdrikker og fruktjuicer. 
 
39 Organisering av reiser og utflukter for barn; 
cruisetjenester for barn 
 
41 Underholdningsvirksomhet; underholdning for 
barn, herunder arrangering av sosiale aktiviteter og 
konkurranser; show for barn; klubbtjenester for barn; 
opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranttjenester spesielt rettet mot barn; midlertidig 
innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244321 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200514123 
(220) Inndato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Vianova Systems AS, Postboks 434, 1302 SANDVIKA, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
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; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; software; 
computer databaser: brukerapplikasjoner: 
filhåndteringsløsninger, nemlig dataprogramvare for å 
administrere data mellom forskjellige moduler i andre 
dataprogrammer; computer hardware. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; installasjon av computer software: 
design av computer software: - rådgivningstjenester i 
forbindelse med computer software og databaser; 
utvikling av computer software og databaser; forskning 
relatert til computer software og databaser. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244322 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200710553 
(220) Inndato: 2007.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Thor Rydén, Rødskrubbgrenda 5, 1352 Kolsås, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og 

kulturelle aktiviteter.  
 
43 Bevertning (drift av bar/cafe) 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244323 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200713735 
(220) Inndato: 2007.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.24 EM 005933734 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Nordquists Centrumhus i Lund AB, Gyllenkroks allé 29, 
22224 LUND, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne 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 
(smakstilsetninger); krydderier, is. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 
 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244324 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200713791 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Hijos de Antonio Juan SL, Afueras s/n, 46720 

VILLALONGA - VALENCIA, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244325 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200713678 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Idéflis AS, Per Bolstadsvei 3A, 6008 ÅLESUND, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet; fliselegging. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244326 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715041 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.14 US 77/203,001 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Hydrogel til sårbehandling. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244327 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200705645 
(220) Inndato: 2007.05.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Viaktor Trading Ltd, Arch. Makariou lll, 134, Yiota 
Court, Flat/Office 102 PC, 3021 LIMASOM, CY 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder 
aperitiffer, drikker basert på planter, urter og blomster, 
brandy, whisky, vodka, spesialvodka, gorilka 
(peppervodka), calvados, eplebrennvin, cocktailer, 
alkoholholdige cocktailer inneholdende forskjellige typer 
vodka og/eller spesialvodka, og/eller bittere, 
alkoholholdige cocktailer med frukt-, bær-, sitrus- og 
grønnsakjuicer, juicer, infusjoner, fruktinfusjoner med 
alkohol, likører (herunder høyalkoholholdige likører, 
dessertlikører, tyktflytende likører, lindrende likører), 
likørdrikkevarer (herunder lavalkoholholdige), 
fruktlikører, alkoholholdige drikkevarer inneholdende 
frukt, høyalkoholholdige drikkevarer laget på 
fruktspritbase, dessertdrikkevarer, maltspritdrikkevarer, 
spritholdige drikkevarer, destillerte drikkevarer, mjød, 
sitrusspritessenser inneholdende frukt, bær, grønne, 
krydrede og aromatiske ingredienser, tinkturer og 
essenser (herunder dessert-, halvsøt alkoholholdige og 
bitre essenser), bokhvetelikører, bokhvetemaltlikører, 
cider, kullsyreholdige og ikke-kullsyreholdige 
alkoholiserte fruktjuicer, essenser, fruktessenser. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244328 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200713669 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 HNI Technologies Inc, 408 East Second Street, 
IA52761 MUSCATINE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Oppvarmingsapparater, herunder peiser, 
ildsteder; ovner, peisinnsatser; dekorativt tilbehør for 
peiser og ovner, nemlig ildsted i åpen peis, dekorative 
fronter og dører; verktøysett/peissett; stakegriller-, 
utendørs peiser/ildsteder; og utendørs gass-
ildsted/grue. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244329 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200713673 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Risør Sveis og Montering AS, Siva Moland Vest, 4994 

AKLAND, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 



 registrerte varemerker 2008.02.25 - 09/08

 

40 
 

(111) Reg.nr.: 244330 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200711116 
(220) Inndato: 2007.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 CellCura AS, Kjølnes Ring, 3914 PORSGRUNN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Næringsmedium (culture media) for 

medisinsk og veterinær bruk; proteinfrie fluider til bruk i 
menneske- og dyrebefruktningsteknologi og i 
terapeutisk stamcelleforskning og terapier; stamceller til 
bruk i terapeutisk og forskningsøyemed.  
 
9 Laboratorieapparater, anordninger, 
instrumenter og tilbehør.  
 
10 Møbler og innredning til laboratorier og 
venterom; arbeidsstasjoner (arbeidsbenker) bestående 
av separate, spesialdesignede og oppgavespesifikke 
moduler inneholdende spesialisert verktøy og utstyr til 
medisinsk og veterinær bruk; arbeidsstasjoner 
(arbeidsbenker) bestående av separate, 
spesialdesignede og oppgavespesifikke moduler 
inneholdende spesialisert verktøy og utstyr til bruk i 
laboratorier.  
 
42 Utvikling, rådgivning og 
konsultasjonstjenester i relasjon til menneske- og 
dyrebefruktningsteknologi, stamcelletilberedning og 
behandling, cellekulturanordninger, stamcelle- og 
cellekulturmetoder, laboratorieutstyr og 
arbeidsstasjoner for laboratorier; 
kontraktstilvirkningstjenester; 
kontraktsforskningstjenester; sertifikasjonstjenester 
relatert til laboratorieutstyr og arbeidsstasjoner.  
 
44 Medisinske analyser vedrørende 
forplantningsteknologier, stamceller og næringsmedium 
(culture media). 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244331 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200714798 
(220) Inndato: 2007.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

TWENTY8TWELVE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Harald Toth, c/o art of zolta, Smalgangen 32, 0188 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244332 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715565 
(220) Inndato: 2007.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bremenn IP Holdings LLC, 1000 East William Street, 
Suite 204, NV89701 CARSON CITY, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244333 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200714799 
(220) Inndato: 2007.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Harald Toth, c/o art of zolta, Smalgangen 32, 0188 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244334 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200715469 
(220) Inndato: 2007.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 InterSearch AS, Professor Dahls gt. 26, 0353 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Rekruttering av ledere og spesialister. 
Bedriftsrådgiving. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244335 
(151) Reg.dato.: 2008.02.15 
(210) Søknadsnr.: 200714801 
(220) Inndato: 2007.11.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

2NE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tone Stove Lorentzen, Dr. Holmsvei 14, 0787 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Smykker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244336 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200701102 
(220) Inndato: 2007.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Metier Academy International AS, Postboks 118, 
Smedstad, 0309 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer innregistrert på databærere 
for støtte og opplæring innenfor ledelse, prosjektstyring 
og risikostyring. 
 
35 Konsulenttjenester innenfor ledelse. 
 
41 Undervisning og opplæring om 
dataprogrammer innenfor ledelse, prosjektledelse, 
helse, miljø og sikkerhet.  
 
42 Fremskaffe støttetjenester til implementering 
og vedlikehold av datautstyr, datasystemer og software 
innenfor systemer,  metoder og teknikker samt 
programmeringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244337 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200715126 
(220) Inndato: 2007.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Torquay Enterprises Ltd, 439 East Tamaki Road EAST 

TAMAKI, AUCKLAND, NZ 
(740) Fullmektig: 

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

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

 
35 Detalj- og engrostjenester i forbindelse med 
klær, fottøy, hodeplagg, kosmetikk, parfymevarer, 
essensoljer, preparater til bad og dusj, toalettsaker, 
nøkkelringer, pengeesker, radioer, briller, brilleetuier, 
smykker, armbåndsur og klokker, trykksaker og 
publikasjoner, papirvarer, klistremerker, toalett - og 
kosmetikkvesker, lommebøker, håndvesker, 
ryggsekker, kofferter, sportsbagger, skolesekker, 
paraplyer, fotorammer, møbler, senger, speil, 
lunsjbokser, drikkeflasker, kammer, børster, puter, 
sengetøy, herunder lakener, dyner, dynetrekk, 
putetrekk, tepper, håraksessorier, strandtepper, leker, 
spill og leketøy; informasjons-, rådgivings- og 
konsulenttjenester i forhold til ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.02.25 - 09/08

 

42 
 

(111) Reg.nr.: 244338 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200702505 
(220) Inndato: 2007.03.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 
Main Street, 7624 PAARL, ZA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244339 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200710182 
(220) Inndato: 2007.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0154 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsutstyr, dataperiferiutstyr og 

datamaskiner; telekommunikasjonsutstyr; 
dataprogrammer; digitale og/eller nettbaserte 
publikasjoner, herunder tekst, lyd, bilde, video og 
animasjoner; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, optiske og 
digitale datalagringsmedier; lyd- og videoopptak; deler 
og tilbehør til alle forannevnte varer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer; trykksaker; publikasjoner; nyhetsbrev; 
materialer til bokbinding; fotografier; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer.  
 
28 Spill og leketøy, spillkort.  
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, 
systematisering og kommersialisering av 
forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte 
tjenester også via regionale eller globale tele- og 
datanettverk.  
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonvirksomhet; formidling av digitale 
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, 
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, 
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, 
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og 
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon 
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending 
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk 
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk 
kommunikasjon; telegraftjenester; 
telegramekspedering; telegramforsendelse; 
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale 
eller globale tele- og datanettverk. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, 
møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og 
kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; 
utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av 
videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- 
og videoproduksjoner; produksjon av filmer, 
videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av 
fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; 
innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; 
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fotografering; fotografireportasjer; 
nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering 
av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte 
tjenester også via regionale eller globale tele- og 
datanettverk. 
 
42 Design og utarbeidelse av dataprogrammer; 
meteorologisk informasjonstjeneste; utleie av 
tilgangstid ved bruk av databaser; alle forannevnte 
tjenester også via regionale eller globale tele- og 
datanettverk. 
 
45 Forvaltning av opphavsrettigheter og 
nærstående rettigheter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244340 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200700966 
(220) Inndato: 2007.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Biowaz AS, Anthon Wallesvei 34 B, 1337 SANDVIKA, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

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

 1 Enzymer, enzympreparater og kjemiske 
produkter til industrielle og vitenskapelige formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; preparater for 
rensing av gass; kompost; kjemiske produkter for 
kondensering. 
 
7 Anlegg og utstyr for produksjon av biogass 
(biogassanlegg); anlegg og utstyr for produksjon av 
biogass (biogassanlegg) gjennom anaerob 
kompostering, bestående av biogassreaktor, utstyr for 
gjenvinning og anvendelse av gassen, gjødselsilo 
(gjødsellager/etterlager), forbrenningsmotor, turbin, 
generator, reaktor, gassbrenner, dampkjele, gassrenser 
og regulering- og sikkerthetstilbehør for 
gassrørledninger; elektriske generatorer; 
gasskondensatorer; installasjoner for kondensering; 
turbiner; gjødselsilo (gjødsellager/etterlager), 
biogasstanker for forråtning av ulike typer avfall; 
forbrenningsmotorer. 
 
9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; elektriske apparater og instrumenter; 
gassmålere; elektriske kondensatorer. 
 
11 Dampgeneratorer, gassbrenner, dampkjele, 
apparater for rensing av gass; reguleringsanordninger 
for gassrørledninger/gassapparater. 
 
35 Salg av elektrisk kraft, fjernvarme og biogass.
 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet; bygging, installasjon og 
reparasjon av elektriske apparater, gassbrennere, 
turbiner og dampkjeler; bygging, installasjon og 
reparasjon av anlegg for nedbrytning og gjenvinning av 
avfall, biogassanlegg og gjødselsilo. 
 
40 Produksjon av elektrisk kraft (fjernvarme og 
biogass); gjenvinning av avfall og skrot; gjenvinning av 
organisk avfall, så som dyreekskrementer og 
husholdningsavfall; destruksjon av søppel og avfall; 
luftrensing. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244341 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200708212 
(220) Inndato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kao KK, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper for personlig bruk, renseprodukter for 
ansiktet, sminkefjernere, ansiktspudder, make-up 
foundation, flytende foundation, concealere, 
fuktighetskremer, hudpleiepreparater, hudpleielotions, 
hudpleiekremer, ansiktsmassasjelotions, 
skjønnhetsmasker, UV-beskyttelseskremer, 
leppestifter, maskara, øyeskygger, rouge (make-up), 
neglelakk, neglelakkfjernere, øyebrynskosmetikk, 
øyebrynsblyant, parfymer, dufter, eau de cologne. 
 
21 Kosmetikkredskaper, pudderkvaster, 
kompaktpudder (powder compacts), etuier for 
ansiktspudder, maskarakammer, øyebrynsbørster, 
øyeskyggekoster og -pensler, ansiktskoster, 
øyeskyggeapplikatorer, leppepensler. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244342 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200711147 
(220) Inndato: 2007.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Aktiebolaget Ebeco, Lärjeågatan 11, 41525 
GÖTEBORG, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Isoleringsplater. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244343 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200710469 
(220) Inndato: 2007.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FR8 Singapore Pte Ltd, No.2 Battery Road, #22-01 
Maybank Tower, 049907 SINGAPORE, SG 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Markedsanalyser om shipping, drifting av 
skip, drifting av skipsflåter, fraktsmegling relatert til 
shipping, leasing av skip. 
 
39 Shipping/transport av varer til vanns med 
fartøy, charter av sjøfartøy inkludert skip, båter, 
taubåter og lektere; chartring av skipsfart, 
fraktsbrevsforhandlinger og tilretteleggelse, informasjon 
om shipping, drifting av skip, drifting av skipsflåter, 
fraktsmegling relatert til shipping, leasing av skip. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244344 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200700708 
(220) Inndato: 2007.01.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Spiseis, is- og iskremprodukter med Italia 

som opprinnelsesland. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244345 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200711988 
(220) Inndato: 2007.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Bibliotekservice AS, Pettersvollen 3, 3032 DRAMMEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 AdvokatPartner ANS, Postboks 216, 5804 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvarer ( innregistrerte programvarer). 

 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling dertil, design og utvikling av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244346 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200712387 
(220) Inndato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

JUST A ROOM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Just a Room AS, Sorenskriver Quigstadsv. 22, 1440 
DRØBAK, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidlig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244347 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200712384 
(220) Inndato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nicklaus Companies LLC, 11780 US Highway One, 
Suite 500, FL33408 NORTH PALM BEACH, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær. 
 
41 Golfbanetjenester og golfutøvelsesfasiliteter.  
 
42 Design og konsulenttjenester relatert til 
golfbaner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244348 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200712397 
(220) Inndato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Globex Transport AB, von Utfallsgatan 1, 41505 

GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: 

 Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 
0125 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet, transport, pakking og 

lagring av varer. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244349 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200712405 
(220) Inndato: 2007.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Bibliotekservice AS, Postboks 9102, Konnerud, 3006 

Drammen, NO 
(740) Fullmektig: 

 AdvokatPartner ANS, Postboks 216, 5804 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvarer (innregistrerte programvarer).   

 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter.   
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling dertil, design og utvikling av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244350 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200713456 
(220) Inndato: 2007.11.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ARTLIST COLLECTION THE DOG
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Artlist International Inc, 1414 Avenue of the Americas, 
NY10019 New York, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Videospill, og videospill software. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244351 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200511570 
(220) Inndato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Grieg Multimedia AS, Østre Muralmenning 1B, 5012 
BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244352 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200711524 
(220) Inndato: 2007.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza 
Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Digitale kamera; digitale kameralinser; 
telekommunikasjonsutstyr og 
telekommunikasjonsapparater; fotografiske apparater 
og instrumenter; optiske apparater og instrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244353 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200511542 
(220) Inndato: 2005.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(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 
(740) Fullmektig: 

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

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

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- 
og videospill; computer- og videospillprogrammer; 
computer software; computer periferiutstyr; audio- og 
videobånd; kassetter; magnetiske datamedia; 
compactdisker; videodisker; DVDer; audio- og 
videoopptak; kinematografiske filmer; elektroniske 
apparater og instrumenter alle for bruk ved computer- 
og videospill; optiske apparater og instrumenter; 
kameraer; filmer; televisjonsprogrammer; audio- og 
videoprogrammer; solbriller; briller; solbrille- og 
brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de 
forannevnte varer. 
 
16 Bøker, håndbøker, trykksaker, tidsskrifter; 
skrivesaker. 
 
28 Leker, spill og leketøy, håndholdte 
elektroniske spill. 
 
38 Telekommunikasjonstjenester; webstedport 
tjenester; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av 
internettjenester; elektroniske posttjenester; overføring 
av video, audio og data via Internettet eller ved hjelp av 
et computernettverk; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre 
tilgang til og utleietid til Internettet og/eller et 
computernettverk; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring 
av forbindelser til Internettet og/eller et 
computernettverk; telekommunikasjon av websider og 
computer software og data; rådgivnings- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 
 
41 Tilveiebringelse av online underholding; 
tilveiebringelse av computer- og videospill og computer- 
og videospillprogrammer fra en computerdatabase eller 
via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244354 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200712808 
(220) Inndato: 2007.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Mossi Suss AS, Krooddveien 9B, 4624 
KRISTIANSAND S, NO 

(740) Fullmektig: 
 Fossner Advokatfirma, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND 

S, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Vesker, sekker, bager, trillebager, mapper, 
kofferter, ransler, seler- herunder bæreseler, 
lommebøker, seddelbøker, kortbøker, pengepung, 
lærtøy, muleposer, for reise, fritid, hobby eller yrke, 
uavhengig av formål og produkttilknytning. Pelsvarer, 
lær, herunder men ikke begrenset til lærovertrekk eller 
annet tilbehør for møbler og lærtøy, skinn og huder, 
paraplyer, paraplyovertrekk. 
 
21 Sevicer, kjøkkentøy, kjøkkenredskaper og 
husholdningsredskaper, herunder men ikke begrenset 
til tallerkener, asjetter, skåler, salatboller, kopper, 
drikkeglass, eggbeger, fat og fatunderlag, 
engangsservicer, krus, bokser, fjeler, kurver, brett for 
husbruk, osteklokker, flasker, glasstøy - emaljerte glass 
og andre glass for husbruk, husholdningsbeholdere og 
dispensere, coctail vispere, flaskeåpnere, gryter - 
kasseroller og panner samt lokk og underlag til slike, 
former, karafler og karaffelbrikker, krukker, kryddersett, 
kluter og andre rengjøringsredskaper, potter, ringer og 
andre innretninger for servietter, såpedispensere eller 
andre innretninger for såpe, tannhygieniske artikler, 
toalettredskaper, vaser, vanningsredskaper, redskaper 
for kaffe, lysestaker. 
 
24 Sengeutstyr og sengetøy, herunder men ikke 
begrenset til lakener, lakenposer, madrasstrekk, 
sengetepper, sengelinnet, sengedekker, putetrekk, 
putevar og varetrekk for hodeputer. Pledd, duker, 
herunder voksduker, silkeduker, dekktøy, 
bordservietter, brikker av tekstiler, kuvertbrikker og 
karaffelbrikker, bordløpere, etiketter, faner, bannere, 
tepper, reisetepper. Stoffer, herunder men ikke 
begrenset til tøystoffer, plaststoffer, kreppstoffer, velur, 
lerret, tekstiler og stoffer for tekstile formål, ullstoffer, 
undertøysstoffer, lintøy og lin. Dusjforheng av tekstiler 
eller plast, gardiner av tekstiler eller plast og 
gardinholdere, tapeter, håndklær, lommetørkler av 
tekstiler, møbeltrekk av tekstiler, stoffer og varetrekk for 
møbel, rullgardiner av tekstiler, trekk til toalettlokk, 
badetøy, overtrekk til klær, herunder hatter. 
 
25 Klær for barn og voksne, herunder men ikke 
begrenset til jakker, kjoler, slips, dresser, drakter, 
gensere, benklær, sokker, undertøy, nattøy, skjerf, 
belter og seler, hodeplagg, hansker, regntøy, kåper, 
frakker, muffer, uniformer, uavhengig av formål. Sko for 
barn og voksne, herunder men ikke begrenset til sko for 
sportslige aktiviteter, tøfler, sandaler, kalosjer, støvler. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244355 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200715030 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Rogaland Entreprenør, Kvalbergveien 21, 4016 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244356 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200714808 
(220) Inndato: 2007.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hill's Pet Nutrition Inc, 400 Southwest 8th Street, 
Topeka, KS 66603, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dyrefôr. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244357 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200705899 
(220) Inndato: 2007.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Marine Bioproducts AS, 5393 STOREBØ, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
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; proteiner og kostholdstilskudd for 
medisinske eller dietetiske formål. 
 
29 Spiselige oljer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244358 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200713471 
(220) Inndato: 2007.11.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Biogass AS, Vakåsveien 9, 1395 HVALSTAD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner.  
 
40 Bearbeiding av materialer, avfallshåndtering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244359 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200713656 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MASTRO LORENZO AROMA 
NAPOLETANO 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger, 
kaffedrikker, kakaodrikker og sjokoladedrikker og 
preparater for slike drikker, te. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244360 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200713827 
(220) Inndato: 2007.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 AF Gruppen ASA, Postboks 34 Grefsen, 0404 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244361 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200711107 
(220) Inndato: 2007.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Åstvedt Profilering AS, Storbotn 108, 5106 ØVRE 

ERVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

 Ernst & Young AS, Postboks 6163 Postterminalen, 
5008 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Skilt av metall. 

 
16 Skilt av papir.      
    
 
20 Skilt, ikke metall. Skilt for kjøretøy.    
    
 
21 Skilt av porselen og glass.     
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
40 Produksjon av skilt og reklamemateriell. 
 
42 Design og utforming av logoer, 
reklamemateriell og diverse andre skilt. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244362 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200714071 
(220) Inndato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Adams Fruit AS, Økern Torgvei 1, 0580 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrede, frosne 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 grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 244363 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200714073 
(220) Inndato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Mads Thormod Due-Tønnessen, Stolmakergata 8, 
0551 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Servering. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244364 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200715046 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Royal Canin SA, 30470 AIMARGUES, FR 

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

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

 31 Næringsmidler til dyr. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244365 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200714810 
(220) Inndato: 2007.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 DePuy Inc, 700 Orthopaedic Drive, IN46581 WARSAW, 
US 

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

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

 10 Ortopediske leddimplantater samt deler 
herfor, ortopediske hofteimplantater. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244366 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200710798 
(220) Inndato: 2007.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Dell Inc, One Dell Way, TX78682 ROUND ROCK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner, computer periferiutstyr og 

bestanddeler til dette; instruksjonsmanualer i 
elektronisk form, alt solgt sammen som en enhet. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244368 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200715625 
(220) Inndato: 2007.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(558) Merket er et  merke i farger 
(730) Innehaver: 

 Iver Thomle, Dalsveien 37B, 0775 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Sportsaktiviteter. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244369 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200702656 
(220) Inndato: 2007.03.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 The Prudential Insurance Co of America, 751 Broad 

Street, NJ07102 NEWARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikring; finansielle tjenester; monetær 

virksomhet; tjenester i forbindelse med fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244370 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200607106 
(220) Inndato: 2006.07.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Juridisk Avd i Coop NKL BA, Postboks 1173 Sentrum, 

0107 OSLO, 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 industrien. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere.    
 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler.  
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker.  
 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider.  
 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer.  
 
7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner.  
 

8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner.   
 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, grammofonplater, salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater.  
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige 
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer.  
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.  
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet.  
 
13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, 
sprengstoff; fyrverkerisaker.  
 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter.  
 
15 Musikkinstrumenter.  
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, skriversaker 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), spillkort; trykktyper, klisjeer.  
 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, 
glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; eksturdert plast som 
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall).  
 
18 Lær og imitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.  
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av 
metall); monumenter (ikke av metall).  
 
20 Møbler, 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, presenning, seil, 
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sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale 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.   
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og 
synåler, kunstige blomster.   
 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).  
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt.  
 
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 kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is.   
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster; 
næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker.   
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).  
 
34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.  
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling for andre av dagligvarer og faghandelsvarer i 
klassene 1-34; kundeveiledning ved salg av dagligvarer 
og faghandelsvarer. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.   
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.   
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet.   
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser.   
 
40 Bearbeiding av materialer.   
 
41 Utdanningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244371 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200607104 
(220) Inndato: 2006.07.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Juridisk Avd i Coop NKL BA, Postboks 1173 Sentrum, 

0107 OSLO, 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 industrien. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere. 
 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. 
 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 
 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer. 
 
7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 
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8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner.  
 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, grammofonplater, salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige 
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet. 
 
13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, 
sprengstoff; fyrverkerisaker. 
 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
 
15 Musikkinstrumenter. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, skriversaker 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), spillkort; trykktyper, klisjeer. 
 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, 
glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; eksturdert plast som 
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 
 
18 Lær og imitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av 
metall); monumenter (ikke av metall). 
 
20 Møbler, 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, presenning, seil, 

sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale 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.   
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og 
synåler, kunstige blomster.   
 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt. 
 
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 kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is.  
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster; 
næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker.  
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling for andre av dagligvarer og faghandelsvarer i 
klassene 1-34; kundeveiledning ved salg av dagligvarer 
og faghandelsvarer. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet.  
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser.  
 
40 Bearbeiding av materialer.  
 
41 Utdanningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244372 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714673 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

LB21 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Norrmejerier Ekonomisk Förening, Mariehemsvägen 
10, 90652 UMEÅ, SE 

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

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

 29 Melk, surmelk og andre melkeprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244373 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714674 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

L1A 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Norrmejerier Ekonomisk Förening, Mariehemsvägen 
10, 90652 UMEÅ, SE 

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

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

 29 Melk, surmelk og andre melkeprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244375 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714812 
(220) Inndato: 2007.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Meny AS, Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper og hygieniske preparater.   
 
5 Babymat; farmasøytiske produkter, servietter 
impregnert med farmasøytisk lotion; plaster.   
 
10 Narresmokker; tåteflasker og deler til nevnte 
varer.   
 
16 Papir, papp og varer laget av nevnte 
materialer, og som ikke går i andre klasser, herunder 
barnebleier av papir eller cellulose.   
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.  
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg og 
annen markedsføring av forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244376 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200711896 
(220) Inndato: 2007.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, 

Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, optiske apparater og 

instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering og undervisning, audiovisuelle 
apparater til undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering og 
regulering av elektrisitet; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
dataprogrammer, filmer.  
 
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 
husholdningsbruk, kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer, almanakker, håndbøker. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet, konsultasjon 
for bedrifts- eller forretningsledelse, kontortjenester; 
dokumentkopienng, bedriftsopplysninger, 
bedriftsundersøkelser, administrasjon av data-arkiver; 
etterforskning for forretninger; forretningsevalueringer, 
konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner i 
personalspørsmål, markedsstudier, organisering av 
messer for salg og markedsføring, online annonsering 
for salg og markedsføring, public relation, 
regnskapsanalyser og kontroll, økonomiske 
beregninger, økonomisk planlegging, utarbeiding av 
skatteberegning.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, 
organisering av kulturelle arrangement; utgivelse av 
bøker og av elektroniske bøker og tidskrifter online, 
filmproduksjon; organisering og ledelse av kongresser, 
seminarer og konferanser, oversettelsesvirksomhet, 
rekreasjonsinformasjon, reportasjetjenester, 
tekstforfattervirksomhet; utleie av filmer og lydopptak.  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriel analyse 
og forskning; forskning og utvikling av nye produkter for 
tredjemann, design, programmering og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer, kvalitetskontroll, 
materialtesting, meklingstjeneste; miljøvernrådgivning; 
opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre, 
tekniske prosjektstudier; installasjon og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, webhotell, utleie av 
datamaskiner og datamaskinprogrammer, 
konsulenttjenester innen dataprogramvare. 
 

45 Personlige og sosiale tjenester utført av 
andre for å dekke personlige behov; 
konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål, rådgivning 
om immateriell eiendomsrett, lisensiering av 
immaterielle rettigheter, lisensiering av 
dataprogramvare, forvaltning av opphavsrettigheter, 
juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244378 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200701826 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Regus Management Ltd, 3000 Hillswood Drive, 
KT160RS CHERTSEY, SURREY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Utleie av kontormaskiner og -utstyr; 
kontoradministrasjonsvirksomhet; tilveiebringelse og 
administrasjon av betjente og administrerte kontorer; 
kontorstøttetjenester; bedriftsadministrasjon for 
administrerte kontorer; sekretærtjenester; fotokopiering, 
telefonsvartjenester, maskinskriving, tekstbehandling 
og stenografisekretærtjenester; kontortjenester; 
dokumentreproduksjon og makuleringstjenester; 
personalrekruttering og plasseringstjenester. 
 
36 Administrasjon, meglervirksomhet, leasing og 
vurdering av fast eiendom; forretninger med fast 
eiendom; utleie, meglervirksomhet, leasing og 
administrasjon av kommersiell eiendom, kontorer og 
kontorplass; utleie av fast eiendom; arrangering av 
leiekontrakter for utleie av fast eiendom; 
eiendomsutviklingsvirksomhet; tilveiebringelse av 
betjente og administrerte kontorer. 
 
43 Tilveiebringelse av fasiliteter for møter, 
konferanser, seminarer og messer; utleie av midlertidig 
innlosjering; utleie av kontormøbler. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244379 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200715567 
(220) Inndato: 2007.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SGS Tekstil og Hobby, Serviceboks 1427, 1602 
FREDRIKSTAD, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, skrivesaker og papirvarer, 
tegneutstyr og tegneredskaper, klebemidler for 
papirvarer, artikler til bruk for kunstnere, pensler, lerret 
for maling, sjablonger (papirvarer), malerskrin (hobby- 
og skolemateriell), plastilin (modelleringsmasse); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), kontorrekvisita (unntatt møbler). 
 
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. 
 
23 Garn og tråd for tekstile formål 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer; stoffer for tekstile 
formål, tepper, duker, filt for tekstile formål, vevde 
stoffer dekket med motiver for broderier. 
 
28 Spill og leketøy; juletrepynt. 
 
35 Grossist- og detaljhandel innen området 
møbler; grossist- og detaljhandel innen området 
kontorutstyr, hobbyvirksomhet, håndarbeid, 
kunstnermateriell, tekstiler, nemlig ovennevnte varer i 
klassene 16, 23 og 24, samt maling, fargestoffer for 
maling og tegning, håndverktøy for kunstnere, 
materiale til polstring og stopping, tau, hyssing, 
glassvarer og keramikk, gips, kniplinger og broderier, 
bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, 
nåler og synåler, bijouterivarer og kunstige perler, spill 
og leketøy. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

(111) Reg.nr.: 244380 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200715566 
(220) Inndato: 2007.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 SGS Tekstil og Hobby, Serviceboks 1427, 1602 
FREDRIKSTAD, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, skrivesaker og papirvarer, 
tegneutstyr og tegneredskaper, klebemidler for 
papirvarer, artikler til bruk for kunstnere, pensler, lerret 
for maling, sjablonger (papirvarer), malerskrin (hobby- 
og skolemateriell), plastilin (modelleringsmasse); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), kontorrekvisita (unntatt møbler). 
 
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. 
 
23 Garn og tråd for tekstile formål 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer; stoffer for tekstile 
formål, tepper, duker, filt for tekstile formål, vevde 
stoffer dekket med motiver for broderier. 
 
28 Spill og leketøy; juletrepynt. 
 
35 Grossist- og detaljhandel innen området 
møbler; grossist- og detaljhandel innen området 
kontorutstyr, hobbyvirksomhet, håndarbeid, 
kunstnermateriell, tekstiler, nemlig ovennevnte varer i 
klassene 16, 23 og 24, samt maling, fargestoffer for 
maling og tegning, håndverktøy for kunstnere, 
materiale til polstring og stopping, tau, hyssing, 
glassvarer og keramikk, gips, kniplinger og broderier, 
bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, 
nåler og synåler, bijouterivarer og kunstige perler, spill 
og leketøy. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244381 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714817 
(220) Inndato: 2007.12.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for behandling av 

øyevipper. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244382 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200609610 
(220) Inndato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2006.05.08 US 78/878,595 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Boston Scientific Scimed Inc, One SciMed Place, 
MN55311 MAPLE GROVE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige 
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer; suturutstyr og livmormanipulator solgt 
som et sett. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244383 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200606615 
(220) Inndato: 2006.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Alfaprint AS, Postboks 3479 Bjølsen, 0406 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Etiketter og personlige navnelapper, ikke av 

tekstil. 
 
35 Salg og markedsføring av klistremerker og 
påstrykbare merker for merking av tøy. 
 
40 Produksjon av klistremerker og påstrykbare 
merkar for merking av klær samt ru og glatte flater. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244384 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714819 
(220) Inndato: 2007.12.04 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.05 US 77/197,682 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 New York Mercantile Exchange Inc, World Finance 
Center  One North End Center, NY10282-1101 New 
York, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
fremskaffelse av elektroniske børsmarkeder for handel, 
clearingvirksomhet, transaksjonsbekreftelser, og andre 
relaterte tjenester på området vareterminer, opsjoner, 
og andre finansielle instrumenter i klasse 36. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244385 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714677 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 NaturaMed Pharma AS, Postboks 1513, 3007 
DRAMMEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater; naturlegemidler, 
helsekost og kosttilskudd. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244386 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200715048 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Wolss Sunrain Solar Energy SL, Passeing Sant Joan 

Baptista de la Salle 9, 43850 (TARRAGONA) 
CAMBRILS, ES 

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

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

 11 Apparater for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 
 
37 Installasjon, reparasjon og montering av et 
fotoelektrisk (fotovoltaisk) solenergianlegg. 
 
39 Distribusjon, transport og lagring av 
fotoelektrisk (fotovoltaisk) solenergi. 
 
40 Produksjon av fotoelektrisk (fotovoltaisk) 
solenergi. 
 
42 Ingeniørtjenester, tekniske prosjekter og 
tekniske prosjektstudier av et fotoelektrisk (fotovoltaisk) 
solenergianlegg. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244387 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200715049 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Wolss Sunrain Solar Energy SL, Passeing Sant Joan 

Baptista de la Salle 9, 43850 (TARRAGONA) 
CAMBRILS, ES 

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

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

 11 Apparater for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål 
 
37 Installasjon, reparasjon og montering av et 
fotoelektrisk (fotovoltaisk) solenergianlegg. 
 
39 Distribusjon, transport og lagring av 
fotoelektrisk (fotovoltaisk) solenergi. 
 
40 Produksjon av fotoelektrisk (fotovoltaisk) 
solenergi. 
 
42 Ingeniørtjenester, tekniske prosjekter og 
tekniske prosjektstudier av et fotoelektrisk (fotovoltaisk) 
solenergianlegg. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244388 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200710577 
(220) Inndato: 2007.09.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Anchorlift Ilerød AS, Ole Deviksvei 30, 0666 oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Vinsjer herunder anker vinsjer til båt. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244389 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714679 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 NaturaMed Pharma AS, Postboks 1513, 3007 
DRAMMEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater; naturlegemidler, 
helsekost og kosttilskudd. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244390 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200715050 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Plastskum til bruk i og som akustisk isolasjon 

og lydabsorbering, som vibrasjonsdempende materialer 
og som et isolerende materiale i bygningsflater og -
paneler (strukturelle paneler). 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244391 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200712473 
(220) Inndato: 2007.10.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Where2ad AS, Bergensgata 42A, 0468 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); on-
lineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; 
utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av 
reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale 
og/eller globale datamaskinnettverk.  
 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring 
av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller 
digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner 
og mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244392 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714680 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 NaturaMed Pharma AS, Postboks 1513, 3007 
DRAMMEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater; naturlegemidler, 
helsekost og kosttilskudd. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244393 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200715052 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Electrical Corp, 7-3, Marunouchi 2-chome, 

Chiyoda-ku TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Luftkondisjoneringsanlegg, apparater for 

belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244394 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714760 
(220) Inndato: 2007.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Mobiltelefontilbehør, nemlig hodetelefoner, 
ørepropper, batterier, batteriladere samt 
strømadaptere. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244395 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200708249 
(220) Inndato: 2007.07.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Baatholmen AS, Bjerggata 14, 3210 SANDEFJORD, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Kvale & Co Advokatfirma ANS, Postboks 1752 Vika, 

0122 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Rør av metall; rørledninger av metall; 
oljerørledninger. 
 
7 Pumper, koblingsanordninger, koblinger, 
koblinger til rør (flenser). 
 
9 Reguleringstilbehør til oljerørledninger. 
 
11 Gassrørledninger; reguleringstilbehør til 
gassrørledninger og sikkerhetstilbehør til olje- og 
gassrørledninger. 
 
17 Isolasjonsmateriale, isoleringsbånd; 
isoleringstape; varmeisolerende materiale; isolasjon for 
olje- og gassrørledninger; polstringsmateriale av gummi 
eller plast. 
 
19 Rørledninger, ikke av metall. 
 
37 Installasjon og vedlikehold av oljeledning. 
 
40 Petroleumsbehandling, oljeproduksjon. 
 
42 Oljeleting. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244396 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200714128 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Deloitte Consulting GmbH, Theaterstrasse 15, 30159 
HANNOVER, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Rådgivning om forretningsorganisering og 
forretningsledelse. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244397 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200704326 
(220) Inndato: 2007.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

7-ELEVEN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 7-Eleven Inc, One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, TX75201 DALLAS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler; brensel og belysningsstoffer; bensin, 
dieseldrivstoff og dieselolje for motorkjøretøy. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, deriblant 
tjenester forbundet med bensinstasjoner med kiosker 
som driver med salg av mat og drikke; engroshandel og 
salg av bensin, olje, fett og smøremidler; engroshandel 
og salg av tilbehør til motorkjøretøy. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244398 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200704327 
(220) Inndato: 2007.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 7-Eleven Inc, One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, TX75201 DALLAS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler; brensel og belysningsstoffer; bensin, 
dieseldrivstoff og dieselolje for motorkjøretøy. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, deriblant 
tjenester forbundet med bensinstasjoner med kiosker 
som driver med salg av mat og drikke; engroshandel og 
salg av bensin, olje, fett og smøremidler; engroshandel 
og salg av tilbehør til motorkjøretøy. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244399 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200512306 
(220) Inndato: 2005.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Fjell & Fjord Mat AS, Bergfoss, 2960 RØN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Konserveringsmidler for kjøtt og 

kjøttprodukter; mørningspreparater for kjøtt og 
kjøttprodukter. 
 
29 Kjøtt og kjøttprodukter. 
 
40 Bearbeiding av kjøtt og kjøttprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244400 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200711136 
(220) Inndato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Miljøagentene, Grensen 9B, 0159 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Redskap. 

 
16 Rekvisita, medlemsblad. 
 
20 Møbler, skilt. 
 
22 Sekker. 
 
24 Tekstiler. 
 
25 T-skjorter, fleecejakke. 
 
28 Spill. 
 
41 Rebusløype, natursti, miljøjournalistkurs. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

  
Hvem har rett til å bruke fellesmerket 
 
Alle lokallagene til Miljøagentene kan bruke 
fellesmerket. For å bli godtatt som lokallag må Barne- 
og likestillingsdepartementets regler følges, og man må 
godkjennes av Miljøagentenes Hovedkvarter på 
bakgrunn av deres retningslinjer. Disse retningslinjene 
vil bli tilsendt ved henvendelse til Miljøagentene. 
 
Betingelser for bruk av fellesmerket 
 
Lokallagene kan bruke brevhode og logo til egen 
korrespondanse. Lokallagene kan bruke logo på 
invitasjoner til våre medlemmer. 
 
Lokallagene kan bruke logo på brosjyrer og annet trykt 
materiale i samråd med Hovedkvarteret. Lokallagene 
kan bruke logo på produkter, men kun etter avtale med 
Hovedkvarteret. Uberettiget eller ureglementerte bruk 
 
Hovedkvarteret kan be om økonomisk kompensasjon 
 
Hovedkvarteret kreve en tilbaketrekking av alle 
produkter/skriv som inneholder fellesmerket uten 
godkjenning fra Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan stoppe distribusjon av produkt/skriv 
som inneholder fellesmerket uten godkjenning fra 
Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan kreve en offentlig unnskyldning for 
uregelmentert eller uberettiget bruk. Merkehaverens 
rettigheter og forpliktelser overfor brukerne 
 
Alt korrespondanse og produktutvikling skal godkjennes 
av Hovedkvarteret før det settes til live. Hovedkvarteret 
som merkehaveren har ansvaret for å opplyse om 
bruken av fellesmerke og fellesmerkebestemmelsene 
vil alle lokallag bli gjort oppmerksom på fellesmøter og 
skal offentliggjøres på nettstedet 
www.milioagentene.no. 

 
Merkeinnehaveren, Hovedkvarteret til Miljøagentene, 
kan gå til erstatningssøksmål mot eventuelle 
misbrukere av merket. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244401 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200711137 
(220) Inndato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Miljøagentene, Grensen 9B, 0159 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Redskap. 

 
16 Rekvisita, medlemsblad. 
 
20 Møbler, skilt. 
 
22 Sekker. 
 
24 Tekstiler. 
 
25 T-skjorter, fleecejakke. 
 
28 Spill. 
 
41 Rebusløype, natursti, miljøjournalistkurs. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

  
Hvem har rett til å bruke fellesmerket 
 
Alle lokallagene til Miljøagentene kan bruke 
fellesmerket. For å bli godtatt som lokallag må Barne- 
og likestillingsdepartementets regler følges, og man må 
godkjennes av Miljøagentenes Hovedkvarter på 
bakgrunn av deres retningslinjer. Disse retningslinjene 
vil bli tilsendt ved henvendelse til Miljøagentene. 
 
Betingelser for bruk av fellesmerket 
 
Lokallagene kan bruke brevhode og logo til egen 
korrespondanse. Lokallagene kan bruke logo på 
invitasjoner til våre medlemmer. 
 
Lokallagene kan bruke logo på brosjyrer og annet trykt 
materiale i samråd med Hovedkvarteret. Lokallagene 
kan bruke logo på produkter, men kun etter avtale med 
Hovedkvarteret. Uberettiget eller ureglementerte bruk 
 
Hovedkvarteret kan be om økonomisk kompensasjon 
 
Hovedkvarteret kreve en tilbaketrekking av alle 
produkter/skriv som inneholder fellesmerket uten 
godkjenning fra Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan stoppe distribusjon av produkt/skriv 
som inneholder fellesmerket uten godkjenning fra 
Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan kreve en offentlig unnskyldning for 
uregelmentert eller uberettiget bruk. Merkehaverens 
rettigheter og forpliktelser overfor brukerne 
 
Alt korrespondanse og produktutvikling skal godkjennes 
av Hovedkvarteret før det settes til live. Hovedkvarteret 
som merkehaveren har ansvaret for å opplyse om 
bruken av fellesmerke og fellesmerkebestemmelsene 
vil alle lokallag bli gjort oppmerksom på fellesmøter og 
skal offentliggjøres på nettstedet 

www.milioagentene.no. 
Merkeinnehaveren, Hovedkvarteret til Miljøagentene, 
kan gå til erstatningssøksmål mot eventuelle 
misbrukere av merket. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244402 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200711138 
(220) Inndato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Miljøagentene, Grensen 9B, 0159 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Redskap. 

 
16 Rekvisita, medlemsblad. 
 
20 Møbler, skilt. 
 
22 Sekker. 
 
24 Tekstiler. 
 
25 T-skjorter, fleecejakke. 
 
28 Spill. 
 
41 Rebusløype, natursti, miljøjournalistkurs. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

  
Hvem har rett til å bruke fellesmerket 
 
Alle lokallagene til Miljøagentene kan bruke 
fellesmerket. For å bli godtatt som lokallag må Barne- 
og likestillingsdepartementets regler følges, og man må 
godkjennes av Miljøagentenes Hovedkvarter på 
bakgrunn av deres retningslinjer. Disse retningslinjene 
vil bli tilsendt ved henvendelse til Miljøagentene. 
 
Betingelser for bruk av fellesmerket 
 
Lokallagene kan bruke brevhode og logo til egen 
korrespondanse. Lokallagene kan bruke logo på 
invitasjoner til våre medlemmer. 
 
Lokallagene kan bruke logo på brosjyrer og annet trykt 
materiale i samråd med Hovedkvarteret. Lokallagene 
kan bruke logo på produkter, men kun etter avtale med 
Hovedkvarteret. Uberettiget eller ureglementerte bruk 
 
Hovedkvarteret kan be om økonomisk kompensasjon 
 
Hovedkvarteret kreve en tilbaketrekking av alle 
produkter/skriv som inneholder fellesmerket uten 
godkjenning fra Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan stoppe distribusjon av produkt/skriv 
som inneholder fellesmerket uten godkjenning fra 
Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan kreve en offentlig unnskyldning for 
uregelmentert eller uberettiget bruk. Merkehaverens 
rettigheter og forpliktelser overfor brukerne 
 
Alt korrespondanse og produktutvikling skal godkjennes 
av Hovedkvarteret før det settes til live. Hovedkvarteret 
som merkehaveren har ansvaret for å opplyse om 
bruken av fellesmerke og fellesmerkebestemmelsene 
vil alle lokallag bli gjort oppmerksom på fellesmøter og 
skal offentliggjøres på nettstedet 

www.milioagentene.no. 
Merkeinnehaveren, Hovedkvarteret til Miljøagentene, 
kan gå til erstatningssøksmål mot eventuelle 
misbrukere av merket. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244403 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200711139 
(220) Inndato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Miljøagentene, Grensen 9B, 0159 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Redskap. 

 
16 Rekvisita, medlemsblad. 
 
20 Møbler, skilt. 
 
22 Sekker. 
 
24 Tekstiler. 
 
25 T-skjorter, fleecejakke. 
 
28 Spill. 
 
41 Rebusløype, natursti, miljøjournalistkurs. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

  
Hvem har rett til å bruke fellesmerket 
 
Alle lokallagene til Miljøagentene kan bruke 
fellesmerket. For å bli godtatt som lokallag må Barne- 
og likestillingsdepartementets regler følges, og man må 
godkjennes av Miljøagentenes Hovedkvarter på 
bakgrunn av deres retningslinjer. Disse retningslinjene 
vil bli tilsendt ved henvendelse til Miljøagentene. 
 
Betingelser for bruk av fellesmerket 
 
Lokallagene kan bruke brevhode og logo til egen 
korrespondanse. Lokallagene kan bruke logo på 
invitasjoner til våre medlemmer. 
 
Lokallagene kan bruke logo på brosjyrer og annet trykt 
materiale i samråd med Hovedkvarteret. Lokallagene 
kan bruke logo på produkter, men kun etter avtale med 
Hovedkvarteret. Uberettiget eller ureglementerte bruk 
 
Hovedkvarteret kan be om økonomisk kompensasjon 
 
Hovedkvarteret kreve en tilbaketrekking av alle 
produkter/skriv som inneholder fellesmerket uten 
godkjenning fra Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan stoppe distribusjon av produkt/skriv 
som inneholder fellesmerket uten godkjenning fra 
Hovedkvartet. 
 
Hovedkvarteret kan kreve en offentlig unnskyldning for 
uregelmentert eller uberettiget bruk. Merkehaverens 
rettigheter og forpliktelser overfor brukerne 
 
Alt korrespondanse og produktutvikling skal godkjennes 
av Hovedkvarteret før det settes til live. Hovedkvarteret 
som merkehaveren har ansvaret for å opplyse om 
bruken av fellesmerke og fellesmerkebestemmelsene 
vil alle lokallag bli gjort oppmerksom på fellesmøter og 
skal offentliggjøres på nettstedet 
www.milioagentene.no. 

 
Merkeinnehaveren, Hovedkvarteret til Miljøagentene, 
kan gå til erstatningssøksmål mot eventuelle 
misbrukere av merket. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244404 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715578 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ferring BV, Polarisavenue 144, 2132JX HOOFDDORP, 
NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Vasopressinanaloge preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244405 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715579 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ferring BV, Polarisavenue 144, 2132JX HOOFDDORP, 
NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater, nemlig 
peptidhormoner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244406 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715580 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ferring BV, Polarisavenue 144, 2132JX HOOFDDORP, 
NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Legemidler. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244407 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715581 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ferring BV, Polarisavenue 144, 2132JX HOOFDDORP, 
NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Legemidler. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244408 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715582 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ferring BV, Polarisavenue 144, 2132JX HOOFDDORP, 
NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Peptidhormoner til medisinsk formål. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244409 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200713702 
(220) Inndato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.09 EM 005885355 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-Erhard-

Anlage 1, 60327 FRANKFURT AM MAIN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

markedsføring; telefonsalgsvirksomhet; rådgivning 
vedrørende personalledelse, arbeidsformidling; 
organisering og ledelse av messer, utstillinger, 
spesialutstillinger og salgsarrangementer med 
kommersielle og reklamemessige formål; 
forretningsledelse, især innen områdene organisering 
og ledelse av messer, utstillinger, spesialutstillinger og 
salgsarrangementer; presentasjon av virksomheter og 
deres produkter og tjenester, også på internett; 
salgsfremstøt for andre; markedsføring; fremvisning av 
varer; formidling av handels- og forretningskontakter 
også på internett; tilveiebringelse og utleie av 
reklameplass og reklamemateriale; tilveiebringelse og 
utleie av standarealer og messestands herunder utstyr 
dertil (for så vidt de inngår i klasse 35); 
forretningsrådgivning, særlig innen organisering og 
ledelse av messer, utstillinger, spesialutstillinger og 
salgsarrangementer; kompilering og ajourføring av data 
i computerdatabaser. 
 
41 Utdannelse; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og 
kulturelle arrangementer; personalrådgivning angående 
utdannelse og opplæring; yrkesveiledning, organisering 
og ledelse av utstillinger og spesialutstillinger for 
kulturelle-, utdannelses- eller undervisningsformål; 
organisering og ledelse av undervisningsutstillinger, 
kongresser, seminarer, konferanser, symposier og 
arbeidsgrupper, arrangering og ledelse av kollokvier; 
produksjon og organisering av show; organisering og 
ledelse av ball; organisering og ledelse av 
konkurranser; presentasjon av live forestillinger; 
orkestertjenester; festplanlegging; plassreservasjon i 
forbindelse med show. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244410 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715079 
(220) Inndato: 2007.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MasterCard Europe BVBA/SPRL, Chaussée de 
Tervuren 198A, 1410 WATERLOO, BE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Magnetkort, digitale kort, integrerte kretser.   
 
16 Formularer og dokumenter for finansiell 
virksomhet og for bankvirksomhet.  
 
36 Finansiell virksomhet og bankvirksomhet i 
forbindelse med sjekker og sjekk-garantikort, 
betalingskort, kredittkort og forutbetalte kort, kort for 
uttak av kontanter fra automatiske kassamaskiner og 
for kjøp av varer; virksomhet i forbindelse med 
forskuddsbetaling. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244411 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715084 
(220) Inndato: 2007.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mockfjärds Fönster AB, Box 74, 78040 MOCKFJÄRD, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Nedre Storgate 
15/19, 3001 DRAMMEN, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244412 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200707288 
(220) Inndato: 2007.06.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Kieu Thi-Bich Phan, 603 W 13th Street, 1A#341, 
TX78701 AUSTIN, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Bærbare plastbeholdere, nemlig beholdere 
for å oppbevare BH-er, bikinitopper, avtagbare BH-
stropper, halvpolstringer ("demi-pads"), push-up-
polstranger, skulderputer, trikotasje, strømpebukser, 
skjerf, sjal og ømfintlige klesartikler i forbindelse med 
rengjøring og vask. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244413 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200707594 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Metso Corp, Fabianinkatu 9A, 00130 HELSINGFORS, 
FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper, andre enn hånddrevne; 
inkubatorer for egg. 
 
9 Vitenskapelige, nautiske, 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 eller bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater.  
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilering, vannforsyning og sanitære formål. 
 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, 
glimmer, samt varer laget av disse materialer og ikke 
inkludert i andre klasser; ekstrudert plast til bruk i 
produksjon; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, 
bøyelige rør, ikke av metall. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning samt design relatert hertil; industriell analyse 
og forskningstjenester; design og utvikling av computer 
hardware og software. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244414 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200713708 
(220) Inndato: 2007.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Escowa Försäljning AB, Kronofogdvägen 62, 16351 
SPÅNGA, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244415 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200205083 
(220) Inndato: 2002.06.03 
(300) Søknadsprioritet 2002.01.31 GB 2291458 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Reckitt Benckiser SarL, 39 Boulevard Joseph II, 1840 
LUXEMBOURG, LU 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Avfuktnings- og fuktighetsabsorberende 
kjemiske preparater og substanser; silikagels; 
produkter til å fjerne fuktighet. 
 
3 Fuktfjernings- og fuktabsorberende 
preparater og substanser; kalkfellende og 
avskallingspreparater og midler for husholdningsformål; 
fuktfjerningspreparater. 
 
5 Deodoranter og luktfjernere (ikke for 
personlig bruk); luftfriskende og luftrensende 
preparater; luktnøytraliserende produkter; møll-
insektsmidler; velluktende preparater for luften. 
 
11 Apparater for avfuktning. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244416 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714378 
(220) Inndato: 2007.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2007.11.16 EM 006447064 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Blink Ltd., 13 Norland Place, W114QG LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Flyselskapstjenester; 

flypassasjertransporttjenester; taxiflytjenester. 
 
43 Midlertidig innlosjering; hoteller; reservering 
av midlertidig innkvartering; reservering av hoteller. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244418 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715628 
(220) Inndato: 2007.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pizzabakeren Invest AS, Jakob Askelands vei 19, 4314 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Bakepulver, bakverk, deigvarer, 

salatdressinger, gjær for deiger, krydder, 
krydderblandinger, krydderier, pizzaer, sauser, 
tomatsaus, pizzabunner, pizzasauser, pizzafyll 
 
42 Emballasjedesign, interiørdekorering 
 
43 Bartjenester, catering, kafeer, kafeteriar, 
kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
snack-barer, gatekjøkken, take-away utsalg 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244419 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712003 
(220) Inndato: 2007.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hallmark Cards PLC, Bingley Road, BD96SD 
BRADFORD, WEST YORKSHIRE, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
nedlastbare bakgrunnsbilder og andre data og 
programmer for computere, personlige digitale 
assistenter (PDA-er), og mobiltelefoner; nedlastbare 
gratulasjonskort, kunngjøringer, invitasjoner, kalendere, 
skrivepapir, notatkort, notisblokker, postkort, 
konvolutter, nyhetsbrev, adresselapper, 
billedrammer/passepartout, pynteborder, og andre 
nedlastbare sjablonger og maler til bruk - i utskrevet- 
eller elektronisk form - som skrivemateriell; nedlastbare 
sjablonger og maler til bruk som party varer, nemlig 
bordkort, dekorasjoner, invitasjoner, plakater, bannere, 
borddekorasjoner, klistremerker, samt bilder og 
tegninger (party symboler); etuier for mobiltelefoner, 
læretuier for mobiltelefoner, mobiltelefonholdere, 
computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner, 
utstyr for hands-free bruk av mobiltelefoner, tastatur for 
mobiltelefoner, mobiltelefonstropper, mobiltelefonklips, 
mobiltelefoner og mobiltelefontilbehør. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244420 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712004 
(220) Inndato: 2007.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hallmark Cards Inc, 2501 McGee Trafficway, MO64108 
KANSAS CITY, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
nedlastbare bakgrunnsbilder og andre data og 
programmer for computere, personlige digitale 
assistenter (PDA-er), og mobiltelefoner; nedlastbare 
gratulasjonskort, kunngjøringer, invitasjoner, kalendere, 
skrivepapir, notatkort, notisblokker, postkort, 
konvolutter, nyhetsbrev, adresselapper, 
billedrammer/passepartout, pynteborder, og andre 
nedlastbare sjablonger og maler til bruk - i utskrevet- 
eller elektronisk form - som skrivemateriell; nedlastbare 
sjablonger og maler til bruk som party varer, nemlig 
bordkort, dekorasjoner, invitasjoner, plakater, bannere, 
borddekorasjoner, klistremerker, samt bilder og 
tegninger (party symboler); etuier for mobiltelefoner, 
læretuier for mobiltelefoner, mobiltelefonholdere, 
computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner, 
utstyr for hands-free bruk av mobiltelefoner, tastatur for 
mobiltelefoner, mobiltelefonstropper, mobiltelefonklips, 
mobiltelefoner og mobiltelefontilbehør. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244421 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200609882 
(220) Inndato: 2006.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 

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

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

 5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 244422 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714424 
(220) Inndato: 2007.11.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Panorama AS, Serviceboks 750, 4809 ARENDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; bijouterivarer, smykker av 
uedle metaller. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244423 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200713651 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.08 US 77/175,634 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Johnson Controls Technology Co, 915 East 32nd 
Street, MI49423 HOLLAND, US 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7  Maskiner og verktøymaskiner, nemlig, 
skrukompressorer; gasskompressorer; 
kjøleskapskompressorer; luftkompressorer; 
pumpeventiler; børster til børstedynamoer; dynamoer; 
elektromotorer; magnetiske og elektriske vinsjer; 
elektriske motorer og propeller til magnetiske og 
elektriske vinsjer; maskinkoplings- og 
overføringsanordninger unntatt for landkjøretøyer, 
nemlig belter og lagre.  
 
9  Batterier; gjenoppladbare elektriske batterier; 
solbatterier, soldrevne batterier; spenningsforsterkere, 
batteriladere; elektriske og elektroniske 
kontrollsystemer for maskiner; elektriske og 
elektroniske kontroller og kontrollsystemer for 
kontrollsystemer for styring av anlegg og innretninger, 
nemlig oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, 
kjøling, energi, belysning, brannvarsling og 
sikkerhetsadgangssystemer og tilhørende deler og 
reservedeler; automatiske trykkontrollmaskiner og -
instrumenter som reagerer på temperatur og trykk til 
oppvarming og luftkondisjonering; måle- og 
kontrollapparater, nemlig elektriske, elektroniske, 
elektromekaniske og pneumatiske kontrollinnretninger, 
sensorer til kontrollinnretninger, termostater, 
hygrostater; ventilaktivatorer, automatiske ventiler og 
dempere; trådløse kontrollinnretninger til overvåking og 
kontroll av andre elektroniske innretningers funksjon; 
trådløse kontrollinnetninger integrert i kjøretøyer eller 
bærbare sender-/mottakerenheter til aktivering av 
garasjedøråpnere, porter, inngangsdørlåser, interiør- 
og eksteriørbelysning, sikkerhetssystemer, 
oppvarmings- og kjølesystemer, arkiveringssystemer 
og elektriske apparater; elektrisk kontrollsystem som 
anvender en fjernoverfører og omfatter opplærbare 
overføringsapparater, grensesnittmoduler til kjøretøyer 
(VIM), lampemoduler, brytermoduler, 
bryterkontrollmoduler, lampemoduler til stikkontakter, 
statusindikatorer til garasjedører; elektriske systemer til 
landkjøretøyer (interiør) som innbefatter systemer for 
interiør- og eksteriørbelysning, setejustering, 
klimakontroll, sikkerhet, dør- og vindusbetjening, 
speilinnstilling; datamaskinprogramvare og 
operativsystemprogramvare til stedlig, fjern- og 
internettbasert betjening til betjening av 
bygningsautomasjonskontrollsystemer, nemlig, 
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, 
energi, belysning, brannvarsling og 
sikkerhetsadgangssystemer til industrielle, 

kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; 
lydsystemer og lydsystemkomponenter, nemlig 
høyttalere, surroundlydomformere, stemmeopptaks- og 
avspillingsutstyr, lydbåndspillere, kassettspillere, 
lydforsterkere, lydutjevnere (equalizers) og 
lyddiskspillere; satellittnavigasjonssystemer i form av et 
globalt posisjoneringssystem; elektriske 
retningsviserkompasser for kjøretøyer; 
underholdningssystemer for kjøretøyer bestående av 
faste, flyttbare og ombyttelige kombinasjoner av 
kontrollenheter i form av hovedstyringsenheter for 
radio, audio- og videokontroller integrert i 
instrumentpanelet, konsoller ovenfor hodet, 
gulvkonsoller og i seteryggen; elektroniske 
modulsystemer for kjøretøyer, solgt som en enhet, 
sammensatt av ombyttelige moduler med eller uten 
krafttilførsel, nemlig systemer plassert ovenfor hodet i 
kjøretøyer og moduler, nemlig solskjermer, 
gripehåndtak, konsoller og lagringssystemer plassert 
over hodehøyde, og taktrekk, elektroniske modulære 
systemer for biler, solgt som en enhet, sammensatt av 
ombyttelige moduler med og uten krafttilførsel, nemlig 
radioer, audio- og videospillere, spillanordninger, CD-, 
DVD-, og MP3-spillere, navigasjonsutstyr, GPS-utstyr, 
elektroniske kompasser, gjenoppladbare lykter, 
datamaskiner, mobiltelefoner, utstyr til trådløs 
kommunikasjon, alarmer, startere, forsterkere, 
høyttalere, kraftomformere, luftrensere og 
radarvarslere; dekktrykkovervåkningsutstyr, nemlig 
visuelle displayer, hjulsensorer og lydalarmer og deler 
til alle forannevnte varer; elektriske reléer, 
elektromagnetiske solenoidventiler; elektrisk 
motordrevet ovnspjeldbetjening; automatiske elektriske 
brytere, særlig trykkopererte brytere, flytopererte 
brytere, vakuumopererte brytere, fuktighetsopererte 
brytere; elektroniske ventiler til kontroll av gass eller 
væsker; sensorer, kontroller og kontrollsystemer for 
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, belysning 
og kjøleutstyr.  
 
11 Miljøkontrollapparater, nemlig oppvarmings-, 
ventilasjons- og luftkondisjoneringsenheter, 
varmepumper, bærbare enheter til lokal kjøling, luft- og 
vannkjølte kondenseringsenheter, luftbehandlere og 
avfuktere; fordampere; separatorer, snølagningsutstyr, 
nemlig undergrunnsrør til vann under trykk og 
komprimert luft, luftkjølere, solgt som en enhet; 
kjøleslanger og -koplinger; oppvarmingsutstyr, nemlig 
varmeovner; gassbrennere, varmevekslere, 
ventilasjonsutstyr, nemlig avtrekksvifter; 
luftkondisjoneringsapparater og kjøleutstyr, nemlig 
kjøleenheter; vifter, kjølere, kjølespoler; sprøyter og 
pumper, kjøleventiler; ikke-mekaniske separatorer for 
olje eller kjølemidler; elektrisk og mekanisk utstyr til å 
fremskaffe belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og til 
sanitære formål. 
 
12 Modulsystem til interiørutrustning for 
kjøretøyer, solgt som en enhet, sammensatt av 
ombyttelige utrustningsmodeller som festes til eller 
forbindes med en basisenhet, til dører, gulv, seter, 
lastområder og instrumentpaneler; lagringssystemer for 
kjøretøyer bestående av oppdelende skiller, gulv med 
skiller, kurver, rom og beholdere til å skape 
lagringsplasser i kjøretøyer for lagring av gjenstander; 
innvendige seter for kjøretøyer og deler dertil, nemlig 
ryggstøtter, hodestøtter og mekaniske, mekanisk-
pneumatiske og elektromekaniske innretninger montert 
i kjøretøyseter og deler dertil, nemlig, ryggstøtter, 
hodestøtter; armlener og bord til kjøretøysinteriører; 
solskjermer for kjøretøyer. 
 
35 Forretningsledelse og ledelsesrådgivning på 
området styring av anlegg og innretninger, nemlig 
styring, nemlig styre drift av anlegg og innretninger, 
forretningsinformasjonsstyring vedrørende industrielle, 
kommersielle, utdannings-, institusjonelle og offentllige 
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anlegg og innretninger, rådgivning vedrørende 
forretningsinformasjon; bistand og rådgivning ved 
styring og administrasjon av industrielle, kommersielle 
og offentlige anlegg og innretninger vedrørende 
arbeidsplasser, kontorareal og personell; 
forretningsrådgivningstjenester; 
forretningsrådgivningstjenester, nemlig utføre 
markedsundersøkelser med hensikt å markere verdien 
av faste eiendommer og arealutnyttelsesrådgivning til 
foretak, nemlig etablere kundetilpassede retningslinjer 
for arealutnyttelse, inventar, utstyr og 
materialspesifikasjoner; forretningsrådgivningstjenester, 
nemlig, analysere, planlegge og overvåke 
ressursinvesteringer til oppgavekritiske programmer 
brukt til kontrollsystemer for automatisk kontroll av 
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, lys og 
brannsikkerhetsutstyr, til bruk ved styring av anlegg og 
innretninger; styring av anlegg og innretninger; styring 
av anlegg og innretninger med tilknytning til 
vedlikehold, reparasjoner, miljøkontroll, rengjøring, 
sikkerhet og sikring av bygninger, kontoravdelinger, 
anlegg, innretninger og bygningsutstyr; 
forretningsrelokasjon og personellutvelgelse, nemlig 
rekruttering og plassering av personell; kundestøtte på 
området driftsledelse; tilby kundestøtte og 
klagehåndteringstjenester på området driftsledelse, via 
elektronisk, telefonisk og trådløst utstyr; 
energistyringstjenester, nemlig informasjon om styring 
av energibruk. 
 
36  Bestyrelse av fast eiendom; 
eiendomsmegling av fast eiendom, økonomisk 
planlegging og porteføljestyring for industrielle, 
kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; 
eiendomsforvaltning for industrielle, kommersielle og 
offentlige anlegg og innretninger; leasing og 
leasingadministrasjon for industrielle, kommersielle og 
offentlige anlegg og innretninger; finansieringstjenester 
vedrørende kontrollsystemer for styring av anlegg og 
innretninger, nemlig oppvarming, ventilasjon, 
luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, 
brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer.  
 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
miljøkontrollsystemer for bygninger; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av systemer for forsyning av 
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, 
energi, belysning, brannvarsling og 
sikkerhetsadgangssystemer for industrielle, 
kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; 
installasjon, vedlikehold, og reparasjon av 
kjølesystemer, systemer for branndeteksjon og 
alarmsystemer, sikkerhetsadgangssystemer og 
datamaskinprogramvaresystemer til kontroller av 
styring av anlegg og innretninger; byggestyring, nemlig 
kontroll av bygging og renovering av anlegg og 
innretninger; byggestyring, nemlig kontroll av bygging 
og renovering av industrielle, kommersielle og offentlige 
anlegg og innretninger; vedlikehold av kritiske miljøer i 
industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og 
innretninger; rådgivning tilknyttet vaktmestertjenester; 
montering av deler til kjøretøyer. 
 
40  Produksjonstjenester for andre vedrørende 
batterier; produksjonstjenester for andre vedrørende 
kjøretøysinteriører nemlig seter, klimakontroll, 
elektronisk lagring og underholdningssystemer og deler 
dertil; kundetilpassede produksjonstjenester for andre 
vedrørende batterier, kjøretøysinteriører, seter, 
klimakontroll, elektronisk lagring og 
underholdningssystemer og deler dertil; 
produksjonstjenester for andre vedrørende systemer for 
forsyning av oppvarming, ventilasjon, 
luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, 
brannalarm og sikkerhetsadgangssystemer for 
industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og 
innretninger og tilhørende deler; produksjon av deler til 
kjøretøyer.  

 
41  Opplæring og utdanning vedrørende 
batterier; opplæring og utdanning vedrørende 
interiørsystemer for kjøretøyer; opplæring og utdanning 
vedrørende oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, 
kjøling, energi, belysning, brannvarsling og 
sikkerhetsadgangssystemer.  
 
42  Ingeniør- og designtjenester for andre 
vedrørende systemer for forsyning av oppvarming, 
ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, 
belysning, brannalarm og sikkerhetsadgangssystemer; 
arkitektonisk utforming; online systemadministrasjon 
som tillater brukere å fjernovervåke systemer til 
forsyning av oppvarming, ventilasjon, 
luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, 
brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer; tilby 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
til bruk i databasestyring på feltet fast eiendom; 
rådgivning tilknyttet bruk av bygninger, nemlig 
rådgivning vedrørende utforming av 
bygningsinfrastruktursystemer, planlegging av 
bygninger og infrastruktursystemer for bygging, 
beliggenhetsplanlegging, nemlig oppmåling og 
ingeniørvirksomhet, bygningsdesign, 
bygningsingeniørvirksomhet, bygningsstandarder, 
byggstyringssystemer, nemlig, design og utvikling av 
online datamaskinprogramvaresystemer og integrasjon 
av datamaskinsystemer og bygningsautomasjon, 
informasjonsteknologi for bygninger, miljøhelse og 
sikkerhet i bygninger, byggmiljø, byggemiljøkvalitet; 
design av datamaskinprogramvaresystemer for 
kontroller av styring av anlegg og innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244424 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200706271 
(220) Inndato: 2007.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kron AS, Morenefaret 5, 4340 BRYNE, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom: 
meglervirksomhet; analyser av børsnoterte selskaper, 
megling av aksjer av valuta, samt selskapsrelatert 
rådgivning og konsern- og 
bedriftsfinansieringstjenester. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244425 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714718 
(220) Inndato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Tocircle Industries AS, Beddingen 8, 0250 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt 
 drevne); pumper. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.   
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av 
pumper og motorer og vannrenseanlegg.    
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; mekanisk verksted.  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; produktutvikling. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244426 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714719 
(220) Inndato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Tocircle Industries AS, Beddingen 8, 0250 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
pumper     
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.  
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av 
pumper og motorer og vannrenseanlegg.   
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; mekanisk verksted   
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; produktutvikling. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244427 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714716 
(220) Inndato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Tocircle Industries AS, Beddingen 8, 0250 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
pumper.  
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.  
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av 
pumper og motorer og vannrenseanlegg. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; mekanisk verksted  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; produktutvikling. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244428 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714678 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Stokfisk AS, Gjøsund, 6040 VIGRA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fisk og fiskevarer. Tørrfisk, klippfisk, saltfisk, 

salt filet, lutefisk. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244429 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714385 
(220) Inndato: 2007.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 TrygVesta Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 

BALLERUP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre for å 
dekke personlige behov. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244430 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715055 
(220) Inndato: 2007.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

SNOWMAN INTERNATIONAL 
AIRPORT 

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

 Avinor AS, Christian Frederiksplass 6, 0154 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 

av varer; organisering av reiser; lufttransport; 
transportinformasjon; plassreservering; reservering av 
reiser og flyreiser; transport av reisende; 
befraktningstjenester; transittjenester; 
turistbyråvirksomhet; turoperatørvirksomhet; 
transportmeglingsvirksomhet; informasjon og 
rådgivning om forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244431 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200706279 
(220) Inndato: 2007.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Vigdis Reksten, Bjørnsvikveien 3A, 1312 SLEPENDEN, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Søren Hielm Friis, Sundeveien 12, 1397 NESØYA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetiske hårpleieprodukter. 

 
21 Kammer og børster, ikke opptatt i andre 
klasser. 
 
44 Frisørsalonger. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244432 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200609628 
(220) Inndato: 2006.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

P4 BANDIT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 P4 Radio Hele Norge ASA, Serviceboks, 2626 
LILLEHAMMER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder 
radioreklame og annonsering, samt utleie av 
reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også 
tilbudt via et globalt datanettverk. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
pressebyråer; elektronisk postoverføring; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler og ved optisk fibernettverk; 
meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; 
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; satelittoverføringer; digital 
lydkringkasting; web-radio; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et 
globalt datanettverk; drift av Internettsteder.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- 
og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; 
organisering av konkurranser og kulturelle 
arrangement; organisering og ledelse av konferanser 
og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av 
elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244433 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200705118 
(220) Inndato: 2007.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge 

er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av 
merket 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Duni AB, Box 237, 20122 MALMØ, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Bestikk, kniver, gafler, skjeer. 

 
16 Servietter; innpakningsmateriale av papir, 
papp, plast, bionedbrytbart materiale. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244434 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200705326 
(220) Inndato: 2007.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

DUNI SOUS SCELLAGE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Duni AB, Box 237, 20122 MALMØ, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Innpakninger av papir og papp, også 

plastbelagt, bølgepapp. 
 
20 Plastbrett.  
 
21 Redskap for distribusjon/ utdeling av mat, 
servering og fortæring, nemlig tallerkener, boller, 
skåler, brett, termosbokser av papp og/ eller plast. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244435 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200609631 
(220) Inndato: 2006.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 P4 Radio Hele Norge ASA, Serviceboks, 2626 
LILLEHAMMER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder 
radioreklame og annonsering, samt utleie av 
reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også 
tilbudt via et globalt datanettverk. 
 
38 Pressebyråer; elektronisk postoverføring; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler og ved optisk fibernettverk; 
meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; 
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; satelittoverføringer; digital 
lydkringkasting; web-radio; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et 
globalt datanettverk; drift av Internettsteder.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- 
og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; 
organisering av konkurranser og kulturelle 
arrangement; organisering og ledelse av konferanser 
og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av 
elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244436 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200609632 
(220) Inndato: 2006.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 P4 Radio Hele Norge ASA, Serviceboks, 2626 

LILLEHAMMER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

radioreklame og annonsering, samt utleie av 
reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også 
tilbudt via et globalt datanettverk. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
pressebyråer; elektronisk postoverføring; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler og ved optisk fibernettverk; 
meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; 
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; satelittoverføringer; digital 
lydkringkasting; web-radio; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et 
globalt datanettverk; drift av Internettsteder.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- 
og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; 
organisering av konkurranser og kulturelle 
arrangement; organisering og ledelse av konferanser 
og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av 
elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244437 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200701927 
(220) Inndato: 2007.02.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 KK Sony Computer Entertainment (also trading as 
Sony Computer Entertainment Inc), 2-6-21, Minami-
Aoyama, Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Analoge kontroller, joysticks, minnekort, 
volumkontroller og mus for videospillmaskiner, 
videospillmaskiner bare for bruk med 
fjernsynsmottakere; assemblere, kompilatorer, og 
computerprogrammer for utvikling eller planlegging av 
computerprogrammer; audioopptak; audio-optiske 
diskspillere; audio-optiske opptakere; 
autentiseringsmaskiner for bruk i 
informasjonsdatabehandling; batterier og celler; CPU 
baserte databehandlingsenheter; CPU baserte 
bildebehandlingsenheter, kinematografiske maskiner, 
nemlig filmprojektorer, transparenter for 
overheadfremvisere, maskiner for fremkalling eller 
ferdigbehandling, kinematografiske kameraer, 
projeksjonsskjermer for spillefilmer, redigeringsspiller 
for spillefilmer; software for computergrafikk; 
computergrensesnittbrett; computerprogrammer for 
digital bildebehandling, computerprogrammer for 
koding og dekoding av data; computerprogrammer for 
redigering av bilder, lyd og video, computerprogrammer 
for bildedata eller lyddatabehandling; 
computerprogrammer for muliggjøring av tilgang til og 
kommunikasjon med og mellom nettverkservere, 
gjestecomputere og klientinnretninger, 
computerprogrammer for bruk med 
fjernapplikasjonsgrensesnitt og brukergrensesnitt; 
computerprogramvare for å lage en distribuert 
computerplattform for bruk i forskning på området 
informasjon om proteiner, proteindesign og molekylær 
utforming, grafisk brukergrensesnittprogramvare; 
tilpassbar programvare for nettlesere og nedlastbar 
programvare for å navigere i et globalt 
computernettverk; computerprogramvare for 
behandling, overføring og gruppering av tekstdata, 
lyddata og bildedata; computere; videospillmaskiner for 
bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitorer, 
bare for forbrukere, digitale stillbildekameraer; digitale 
videokameraer; digitale videodiskspillere; nedlastbare 
computerprogrammer for bildebehandling fremskaffet 
via et computernettverk; nedlastbare 
videospillprogrammer fremskaffet via et 
computernettverk; elektriske signalapparater og 
ringeklokker; elektriske strykejern; elektriske 
krøllspenner og krølltenger; elektriske eller magnetiske 
måleapparater og testeapparater; elektriske ledninger 
og kabler; elektroniske kretsopptaksprogrammer for 
underholdningsapparater for bruk med flytende 
krystallskjermer; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; krypteringsmaskiner for automatiske 
tellemaskiner; fremkalte kinematografiske filmer; 
fremkalte billedbånd; bildedata og lyddata for 
fremstilling av computergrafikk; grafisk 
brukergrensesnitt hardware; grafisk brukergrensesnitt 
programvare; inputenheter for programmering av 
mikrocomputere for bruk i informasjonsbehandling; 
integrerte kretser for digital bildebehandling; 
grensesnittkort for bildefremstilling; metronomer, 
modemer; mus for computere; musematter for 
computere; navigasjonsutstyr, nemlig elektroniske 

instrumenter og computerinstrumenter for å fastslå 
nøyaktig geografisk lokalisering av kjøretøyer; compact 
disc spillere; båndopptakere; videokameraer; 
videodiskspillere, videobåndopptakere; høyttalere; 
optiske audiodiskspillere; optiske audiodiskopptakere, 
optiske videodiskspillere; optiske videodiskopptakere; 
personlig stereoapparater, fotografiske maskiner utstyrt 
med CPU baserte bildebehandlingsenheter; 
stillbildekameraer; forhåndsinnspilte magnetiske disker, 
optiske disker, magnet-optiske disker, CD-ROM, og 
DVD-ROM; forhåndsinnspilte audio-optiske disker, og 
magneto-optiske disker, videoopptak; forhåndsinnspilte 
video-optiske disker og magneto-optiske disker; 
radioer; billedbåndrammer, myntautomater, 
programvare for videospillmaskiner; stropper for 
mobiltelefoner; fjernsynsapparater, salgsautomater og 
vareautomater; videospillprogramvare. 
 
41 Fornøyelsesparker; dyreutstillinger; 
kunstutstillinger; reservasjon av inngangsbilletter for 
show og spill; reservasjon av seter for show og spill; 
grotter som er åpne for publikum; rettledning for å lage 
radio- og fjernsynsprogrammer; rettledning for spill eller 
presentasjon av spill; spilltjenester fremskaffet online 
fra et computernettverk, hager som er åpne for 
publikum; tolkning og oversettelsesarbeid; 
filmfremvisning, filmproduksjon, eller 
spillefilmdistribusjon, online bibliotektjenester, nemlig 
fremskaffelse av elektroniske bibliotektjenester som 
viser aviser, magasiner, fotografier og bilder via et 
online computer nettverk; drift av videoutstyr eller 
audioutstyr for fremstilling av radio- eller 
fjernsynsprogrammer; organisering, ledelse eller 
arrangering av videospill; organisering, ledelse eller 
arrangering av seminarer; organisering, ledelse eller 
arrangering av sportskonkurranser, organisering, 
ledelse eller promotering av sykkelløp, organisering, 
ledelse eller promotering av båtrace; organisering, 
ledelse eller promotering av hesteveddeløp; 
organisering, ledelse eller promotering av minibilløp; 
fotografering; planlegging eller promotering av 
filmfremvisninger, show, skuespill eller musikalske 
forestillinger; planteutstillinger, presentasjon av levende 
showforestillinger; presentasjon av musikalske 
forestillinger; produksjon av radio- eller 
fjernsynsprogrammer; produksjon av videobåndfilm på 
området undervisning, kultur, sportsunderholdning, ikke 
for filmer, radio- eller fjernsynsprogrammer og ikke for 
annonsering og offentligheten; fremskaffelse av 
underholdning i handlegater; fremskaffelse av lyd- eller 
videostudioer; fremskaffelse av baseballbaner; 
fremskaffelse av bowlingbaner, fremskaffelse av 
casinofasiliteter; fremskaffelse av kinofasiliteter; 
fremskaffelse av elektroniske publikasjoner; 
fremskaffelse av fasiliteter for film, show, skuespill, 
musikk eller opplæring i undervisningsøyemed; 
fremskaffelse av golffasiliteter; fremskaffelse av 
gymnastikksaler; fremskaffelse av karaokefasiliteter; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
skøytebaner og rulleskøytebaner; fremskaffelse av 
skibakker, fremskaffelse av sportsfasiliteter; 
fremskaffelse av svømmebassenger; fremskaffelse av 
tennisbaner; fremskaffelse friidrettsfasiliteter; utgivelse 
av bøker; referansebiblioteker for litteraturarkiver og 
dokumentariske arkiver; utleie av 
underholdningsmaskiner; utleie av stillbildekameraer; 
utleie av videokameraer; utleie av smalfilm; utleie av 
videospillmaskiner for personlig bruk, utleie av 
bildeinnspilt magnetbånd; utleie av musikkinstrumenter; 
utleie av negativer; utleie av malerier og kalligrafiske 
arbeider; utleie av bilder og fotografier; utleie av 
radioapparater; utleie av grammofonplater eller 
innspilte magnetbånd; utleie av sportsutstyr; utleie av 
fjernsynsapparater; utleie av leker; reservasjon av seter 
for show og reservasjon av teaterbilletter. 
 
42 Byråer for koding av computerdata; byråer for 
online attestering og verifisering av internettbrukere; 
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byråer for online brukerverifisering og attestering for 
elektronisk handel, arkitektonisk og byggteknisk design; 
computerprogrammering; computerutleie; computer 
softwaredesign; computer software 
konsultasjonsvirksomhet; computersystemdesign; 
computersystemanalyse; 
computervirusbeskyttelsestjenester; utvikling og 
vedlikehold av nettsteder for andre; datakonvertering av 
computerprogrammer og -data, ikke fysisk 
konvertering; konstruksjon og tegning; konstruksjon og 
tegning av forbindelsesledd og koplingsstykker; 
ledningssammenkoblinger, IC kort og deres deler; 
konstruksjon og tegning, programmering og vedlikehold 
av computerprogrammer for klarering av kreditt og 
elektroniske penger og innsamling av punktinformasjon, 
duplisering av computerprogrammer; geologisk 
forskning; grafiske kunstkonstruksjon og -tegning; 
landmåling; vedlikehold av computerprogramvare; 
behandling av data og fremstilling av 
kontrollprogrammer for analyse av automatiske 
togbillettsalgsautomater, automatiske 
togbillettkontrollmaskiner, automatiske 
togbillettjusteringsmaskiner, salgautomater for 
sesongkort, trykke- og utstedelsesmaskiner for 
togbilletter, salgsautomater for kort for kjøp av 
togbilletter og maskiner for utstedelse av kort for kjøp 
av togbilletter; fremskaffelse av IC kortprogrammer, 
fremskaffelse online nedlastbar software for utvikling av 
computergrafikk; fremskaffelse av meteorologiske 
informasjon; fremskaffelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare computerprogramvare for beregning i 
forskning på computernettverk, intranett og internett; 
gjenoppretting av computerdata; utleie av webservere; 
utleie eller leasing av IC kort, skanning av dokumenter; 
oppdatering av computerprogarmvare. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244438 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200701928 
(220) Inndato: 2007.02.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KK Sony Computer Entertainment (also trading as 
Sony Computer Entertainment Inc), 2-6-21, Minami-
Aoyama, Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Analoge kontroller, joysticks, minnekort, 
volumkontroller og mus for videospillmaskiner; 
videospillmaskiner bare for bruk med 
fjernsynsmottakere; assemblere, kompilatorer, og 
computerprogrammer for utvikling eller planlegging av 
computerprogrammer, audioopptak; audio-optiske 
diskspillere, audio-optiske opptakere; 
autentiseringsmaskiner for bruk i 
informasjonsdatabehandling; batterier og celler; CPU 
baserte databehandlingsenheter; CPU baserte 
bildebehandlingsenheter; kinematografiske maskiner, 
nemlig filmprojektorer, transparenter for 
overheadfremvisere, maskiner for fremkalling eller 
ferdigbehandling, kinematografiske kameraer, 
projeksjonsskjermer for spillefilmer, redigeringsspiller 
for spillefilmer; software for computergrafikk; 
computergrensesnittbrett; computerprogrammer for 
digital bildebehandling; computerprogrammer for 
koding og dekoding av data; computerprogrammer for 
redigering av bilder, lyd og video; computerprogrammer 
for bildedata eller lyddatabehandling; 
computerprogrammer for muliggjøring av tilgang til og 
kommunikasjon med og mellom nettverkservere, 
gjestecomputere og klientinnretninger; 
computerprogrammer for bruk med 
fjernapplikasjonsgrensesnitt og brukergrensesnitt; 
computerprogramvare for å lage en distribuert 
computerplattform for bruk i forskning på området 
informasjon om proteiner, proteindesign og molekylær 
utforming; grafisk brukergrensesnittprogramvare; 
tilpassbar programvare for nettlesere og nedlastbar 
programvare for å navigere i et globalt 
computernettverk; computerprogramvare for 
behandling, overføring og gruppering av tekstdata, 
lyddata og bildedata; computere; videospillmaskiner for 
bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitorer, 
bare for forbrukere, digitale stillbildekameraer; digitale 
videokameraer; digitale videodiskspillere; nedlastbare 
computerprogrammer for bildebehandling fremskaffet 
via et computernettverk; nedlastbare 
videospillprogrammer fremskaffet via et 
computernettverk, elektriske signalapparater og 
ringeklokker; elektriske strykejern; elektriske 
krøllspenner og krølltenger, elektriske eller magnetiske 
måleapparater og testeapparater; elektriske ledninger 
og kabler; elektroniske kretsopptaksprogrammer for 
underholdningsapparater for bruk med flytende 
krystallskjermer; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; krypteringsmaskiner for automatiske 
tellemaskiner; fremkalte kinematografiske filmer, 
fremkalte billedbånd; bildedata og lyddata for 
fremstilling av computergrafikk, grafisk 
brukergrensesnitt hardware; grafisk brukergrensesnitt 
programvare; inputenheter for programmering av 
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mikrocomputere for bruk i informasjonsbehandling; 
integrerte kretser for digital bildebehandling; 
grensesnittkort for bildefremstilling; metronomer; 
modemer; mus for computere; musematter for 
computere; navigasjonsutstyr, nemlig elektroniske 
instrumenter og computerinstrumenter for å fastslå 
nøyaktig geografisk lokalisering av kjøretøyer, compact 
disc spillere, båndopptakere; videokameraer; 
videodiskspillere; videobåndopptakere; høyttalere, 
optiske audiodiskspillere; optiske audiodiskopptakere; 
optiske videodiskspillere; optiske videodiskopptakere; 
personlig stereoapparater; fotografiske maskiner utstyrt 
med CPU baserte bildebehandlingsenheter; 
stillbildekameraer, forhåndsinnspilte magnetiske disker, 
optiske disker, magnet-optiske disker, CD-ROM, og 
DVD-ROM; forhåndsinnspilte audio-optiske disker, og 
magneto-optiske disker; videoopptak, forhåndsinnspilte 
video-optiske disker og magneto-optiske disker, 
radioer; billedbåndrammer; myntautomater, 
programvare for videospillmaskiner; stropper for 
mobiltelefoner; fjernsynsapparater; salgsautomater og 
vareautomater; videospillprogramvare. 
 
41 Fornøyelsesparker; dyreutstillinger; 
kunstutstillinger; reservasjon av inngangsbilletter for 
show og spill; reservasjon av seter for show og spill; 
grotter som er åpne for publikum; rettledning for å lage 
radio- og fjernsynsprogrammer; rettledning for spill eller 
presentasjon av spill; spilltjenester fremskaffet online 
fra et computernettverk; hager som er åpne for 
publikum; tolkning og oversettelsesarbeid, 
filmfremvisning, filmproduksjon, eller 
spillefilmdistribusjon; online bibliotektjenester, nemlig 
fremskaffelse av elektroniske bibliotektjenester som 
viser aviser, magasiner, fotografier og bilder via et 
online computer nettverk; drift av videoutstyr eller 
audioutstyr for fremstilling av radio- eller 
fjernsynsprogrammer; organisering, ledelse eller 
arrangering av videospill; organisering, ledelse eller 
arrangering av seminarer; organisering, ledelse eller 
arrangering av sportskonkurranser; organisering, 
ledelse eller promotering av sykkelløp; organisering, 
ledelse eller promotering av båtrace; organisering, 
ledelse eller promotering av hesteveddeløp; 
organisering, ledelse eller promotering av minibilløp, 
fotografering; planlegging eller promotering av 
filmfremvisninger, show, skuespill eller musikalske 
forestillinger, planteutstillinger; presentasjon av levende 
showforestillinger; presentasjon av musikalske 
forestillinger; produksjon av radio- eller 
fjernsynsprogrammer; produksjon av videobåndfilm på 
området undervisning, kultur, sportsunderholdning, ikke 
for filmer, radio- eller fjernsynsprogrammer og ikke for 
annonsering og offentligheten; fremskaffelse av 
underholdning i handlegater; fremskaffelse av lyd- eller 
videostudioer, fremskaffelse av baseballbaner; 
fremskaffelse av bowlingbaner, fremskaffelse av 
casinofasiliteter; fremskaffelse av kinofasiliteter; 
fremskaffelse av elektroniske publikasjoner; 
fremskaffelse av fasiliteter for film, show, skuespill, 
musikk eller opplæring i undervisningsøyemed, 
fremskaffelse av golffasiliteter; fremskaffelse av 
gymnastikksaler, fremskaffelse av karaokefasiliteter; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
skøytebaner og rulleskøytebaner; fremskaffelse av 
skibakker; fremskaffelse av sportsfasiliteter; 
fremskaffelse av svømmebassenger; fremskaffelse av 
tennisbaner; fremskaffelse friidrettsfasiliteter, utgivelse 
av bøker; referansebiblioteker for litteraturarkiver og 
dokumentariske arkiver; utleie av 
underholdningsmaskiner; utleie av stillbildekameraer; 
utleie av videokameraer; utleie av smalfilm; utleie av 
videospillmaskiner for personlig bruk; utleie av 
bildeinnspilt magnetbånd; utleie av musikkinstrumenter; 
utleie av negativer; utleie av malerier og kalligrafiske 
arbeider; utleie av bilder og fotografier; utleie av 
radioapparater; utleie av grammofonplater eller 
innspilte magnetbånd; utleie av sportsutstyr, utleie av 

fjernsynsapparater; utleie av leker; reservasjon av seter 
for show og reservasjon av teaterbilletter. 
 
42 Byråer for koding av computerdata; byråer for 
online attestering og verifisering av internettbrukere; 
byråer for online brukerverifisering og attestering for 
elektronisk handel; arkitektonisk og byggteknisk design; 
computerprogrammering; computerutleie; computer 
softwaredesign; computer software 
konsultasjonsvirksomhet; computersystemdesign, 
computersystemanalyse; 
computervirusbeskyttelsestjenester; utvikling og 
vedlikehold av nettsteder for andre; datakonvertering av 
computerprogrammer og -data, ikke fysisk 
konvertering; konstruksjon og tegning; konstruksjon og 
tegning av forbindelsesledd og koplingsstykker; 
ledningssammenkoblinger, IC kort og deres deler, 
konstruksjon og tegning, programmering og vedlikehold 
av computerprogrammer for klarering av kreditt og 
elektroniske penger og innsamling av punktinformasjon; 
duplisering av computerprogrammer; geologisk 
forskning; grafiske kunstkonstruksjon og -tegning; 
landmåling; vedlikehold av computerprogramvare; 
behandling av data og fremstilling av 
kontrollprogrammer for analyse av automatiske 
togbillettsalgsautomater, automatiske 
togbillettkontrollmaskiner, automatiske 
togbillettjusteringsmaskiner, salgautomater for 
sesongkort, trykke- og utstedelsesmaskiner for 
togbilletter, salgsautomater for kort for kjøp av 
togbilletter og maskiner for utstedelse av kort for kjøp 
av togbilletter; fremskaffelse av IC kortprogrammer; 
fremskaffelse online nedlastbar software for utvikling av 
computergrafikk; fremskaffelse av meteorologiske 
informasjon; fremskaffelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare computerprogramvare for beregning i 
forskning på computernettverk, intranett og internett, 
gjenoppretting av computerdata, utleie av webservere, 
utleie eller leasing av IC kort, skanning av dokumenter; 
oppdatering av computerprogarmvare. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244439 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715587 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur 
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker, tequila, tequila likør; 
alkoholholdige cocktails. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244440 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715588 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

FLEXI-SHAPE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, 
HU87DS HULL, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Ikke-medisinerte toalettpreparater; 
kosmetiske preparater og preparater for 
skjønnhetspleie; hårfjerningspreparater; voks for 
hårfjerning; inhibitorer mot gjenvekst avhår; preparater, 
herunder kremer, gel og mousse, for bruk før, under og 
etter barbering eller hårfjerning; kluter til hårfjerning; 
impregnerte kluter og pads for pleie av huden. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244441 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715095 
(220) Inndato: 2007.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Mosart Medialab AS, Nøstegaten 72, 5020 BERGEN, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datasoftware, datahardware, 
databehandlingsutstyr, periferiutstyr for datamaskiner, 
datalagringsmedier, magnetiske og optiske 
databærere, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder, apparater, instrumenter og 
innretninger for tv-kringkasting og for tele- og 
datakommunikasjon, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, 
kringkastingsvirksomhet, tele- og medievirksomhet, 
fjernsynssendinger, dataassistert overføring av lyd og 
bilder, elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved 
dataterminaler og/eller optiske fibernettverk, 
elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjenester), fremskaffelse av 
pratesider på internett, fremskaffelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel, 
fremskaffelse av tilgang til databaser, tilby tilgangstid til 
et globalt datanettverk, informasjon om alle forannevnte 
tjenester. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, 
forlagsvirksomhet, filmstudioer, innspillingsstudioer, 
videofilming, produksjon av film, video, 
fjernsynsprogrammer og radioprogrammer, informasjon 
om alle forannevnte tjenester. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse 
og forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, 
programmering for datamaskiner, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer og software, 
installasjon av dataprogrammer, konsultasjoner, 
support og brukerstøtte innenfor området for 
datasoftware og -hardware, tekniske og faglige 
konsultasjoner innenfor området for fjernsyn, 
kringkasting, televirksomhet og medievirksomhet, utleie 
av dataprogrammer og software, utleie av webserver, 
vedlikehold og opprettelse av websider for andre, 
informasjon om alle forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244442 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712424 
(220) Inndato: 2007.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Take Apart U-B Norway 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Surface Balance Norway Ltd, Lerdalsgata 17, 2010 
STRØMMEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinprogrammer. 

 
16 Reklamemateriell laget av papir. 
 
20 Sammensatte møbler; skilt. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244443 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715096 
(220) Inndato: 2007.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 

BAD VILBEL, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige 
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244444 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200500091 
(220) Inndato: 2005.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Easy 24 Marked AS, Sandertunet 10, 1400 SKI, NO 

(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, 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.  
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt 
transport av varene) slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; 
franchise virksomhet; bistand vedrørende den 
forretningsmessige eller kommersielle drift av en 
industri- eller handels-bedrift; konsultasjoner for 
bedrifts- og forretningsledelse.  
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; catering, kafeer, kafeteriaer, 
selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244445 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200715593 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.02 MT 46777 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, 
HU87DS HULL, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfymeringspreparater for atmosfæren   
 
5 Luftforfriskningsmidler; luftrensemidler; 
luftforfriskningsmidler for rom; parfymerings- og 
velluktende preparater for luften; deodoranter og 
luktfjernemidler (andre enn for personlig bruk); 
preparater for å nøytralisere lukt.   
 
11 Apparater og instrumenter, alle for å gi 
vellukt, for rensing eller forfriskning av atmosfæren; 
deler og tilbehør for alle foran nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244446 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200706211 
(220) Inndato: 2007.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Life Science Nutrition AS, Industrivegen 42, 6160 
HOVDEBYGDA, 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. 
 
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. 
 
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. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne 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 grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244447 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200706213 
(220) Inndato: 2007.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norway Registers Development, Postboks 78, 1375 
BILLINGSTAD, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester herunder 
konsulenttjenester. 
 
45 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244448 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200710537 
(220) Inndato: 2007.09.10 
(230) Utstillingsprioritet 2007.09.08 NO Utstillingsprioritet 
(300) Søknadsprioritet 2007.09.08 NO Utstillingsprioritet 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hans Kristian Haakonsen, Vestvangveien 38, 3212 
SANDEFJORD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Klokker. 

 
25 Klær og sko. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244449 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712431 
(220) Inndato: 2007.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

F-35 LIGHTNING II 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lockheed Martin Corp, 6801 Rockledge Drive, 
MD20817 BETHESDA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Flyelektronikk utstyr, nemlig, høydemålere, 
maskinvare for navigasjon, radioer og maskinvare for 
kommunikasjon, transpondere, radar, visningsskjermer 
for styring og kontroll av fly, flyelektronisk programvare; 
radar for kontroll av avfyring av missiler, og elektronisk 
apparater for kontroll av styrte missiler og styrte 
missilutskytningsanordninger, herunder sensorer, 
detektorer, prosessorer, sendeapparater, antenner og 
visningsskjermer for missilers ildledningskontroll, 
utskytningskontroll, detonerings- og nedslagskontroll, 
klassifisering og prioritering, styring og flykontroll, 
detonasjon, kollisjonskontroll, og datamaskinvare og 
programvare for bruk i forbindelse med fjernstyrte 
missiler og missilutskytningsanordninger; multimedia 
programvare innspilt på CD-ROM til bruk for jagerfly, 
bærevesker for datamaskiner, programmer for dataspill, 
skjermsparer, dataprogramvare for flysimulering, 
musematter for datamaskiner, laser og elektriske 
laserpenner, interaktive videospill for virtuell virkelighet 
bestående av datamaskinvare og programvare, digitale 
fotografier av jagerfly innspilt på CD-ROM og DVD, 
nedlastbare elektroniske publikasjoner for bruk innen 
luftfartøy og flyvitenskap innspilt på magnetiske 
medium, kalkulatorer, kompasser, magneter. 
 
16 Penner, fargestifter, sett av penner og 
fargestifter, plakater, postkort, kalendere, notisblokker, 
skrivebordssett. 
 
25 Klær, herunder T-skjorter, treningsgensere, 
skjorter, bukser, kortbukser, topper, frakker, jakker, 
anorakker, skyggeluer, hatter, skjerf, flydresser, belter, 
pengebelter, genser, kjeledresser. 
 
26 Dekorasjonslapper for klær, broderte 
dekorasjonslapper for klær. 
 
28 Leker og leketøy, herunder modellfly, 
lekemodeller av fly, papirfly, byggesett for modellfly, 
lekesett bestående av lekemodeller av fly, flyplasser og 
flystriper, golf tees, golfballer, redskap for å reparere 
gresstorv, kubeleketøy, to-og tredimensjonale leketøy, 
byggeklosser, drager, frisbee, kjøre og rideleker. 
 
42 Tekniske og ingeniørmessige tjenester og 
ingeniørmessige konsulenttjenester innen luftfart og 
flygning, computerprogrammering for andre, 
oppdatering av programvare for andre, tekniske 
bistandstjenester, herunder feilsøking på 
datamaskinvare og programvarefeil. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244450 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200710568 
(220) Inndato: 2007.09.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Rapid Granulator AB, Box 9, 33010 Bredaryd, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

og rivemaskiner; maskiner for injeksjonsstøping. 
 
11 Apparater for luftfiltrering og ventilasjon. 
 
40 Bearbeiding av materialer. 
 
42 Teknologiske og industrielle tjenester i 
forhold til granulering, injeksjonsstøping og lignende 
industrielle prosesser. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244451 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712843 
(220) Inndato: 2007.10.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Lucky Brand Dungarees Inc, 5233 Alcoa Avenue, 
CA90058 VERNON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Innretninger for øynene og tilbehør og utstyr, 
nemlig briller, okularer, monokler, lorgnetter, solbriller, 
etuier og beholdere for forannevnte produkter, 
innfatninger for forannevnte produkter, og kjeder, 
snorer og bånd for foran nevnte produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244452 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712853 
(220) Inndato: 2007.10.23 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.27 EM 06233291 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Weyl Beef Products BV, Het Lentfert 74, 7547SP 
Enschede, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt og kjøttprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244453 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712868 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Fennobon OY, Yrittäjäntie 54, 03600 KARKKILA, FI 
(740) Fullmektig: 

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

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

veterinærpreparater; hygienepreparater for medisinske 
formål: dietetiske substanser for medisinsk bruk; 
babymat; plaster, bandasjer og materialer for forbinding 
av sår; materialer for tannfyllinger, poleringsvoks for 
tenner; desinfeksjonsmidler; preparater for å 
tilintetgjøre skadedyr; fungicider, ugressdrepere. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kunstig kaffe; mel og kornprodukter, brød, kaker og 
konditorvarer, is; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
sennep; eddik, sauser (krydder); krydder; spiseis. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244454 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200712869 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Globex Transport AB, von Utfallsgatan 1, 41505 
GÖTEBORG, SE 

(740) Fullmektig: 
 Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 

0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet; transport, pakking og 
lagring av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244455 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714149 
(220) Inndato: 2007.11.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Scan Maritime AS, Gauselv. 90, 4032 STAVANGER, 
NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Industriell analyse og forskning; 
konsulentbistand i forbindelse med 
oppmålingstjenester; teknisk konsulentvirksomhet; 
konsultasjonsvirksomhet; kvalitetskontroll. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244456 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714685 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Zenitel Norway AS, Postboks 4498 Nydalen, 0403 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; antenner, 
bildetelefoner, software, 
interkommunikasjonsapparater, telefonapparater, 
radiotelefonapparater, IP telefoni apparater og utstyr, 
trådløse telefoner, telefonkabler. 
 
37 Installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, IP telefoni 
tjenester, dataassistert overføring av beskjeder og 
bilder, kommunikasjon ved dataterminaler, 
kommunikasjon ved optisk fibernettverk og 
bredbåndsnettverk, radiokommunikasjon, 
satelittoverføring, utleie av telekommunikasjonsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 244457 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(210) Søknadsnr.: 200714686 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS, Økern 

Torghall 4, 0580 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

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

konserverte, frossen, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  09/08, 2008.02.25 
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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: 0137014 
(151) Int.reg.dato: 1948.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.06.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200711399 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brano as, 74741, HRADEC NAD MORAVICÍ, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Locks of all types, especially padlocks, locks 
for doors, deadlocks, dose locks, flat bolts, socket 
locks, bolts, locks for toilets, flush locks, locks for 
fillisters, trunks, cabinets, pieces of furniture, tie rod 
locks, for vehicles, automobiles, motorcycles and 
bicycles, connecting locks and safety locks, mechanical 
and heavy locks, for safes, for cash boxes and 
industrial locks, universal and automatic locks, locks for 
briefcases, purses, satchels and handbags, 
locksmithing goods of all types, especially spare parts 
and lock furniture, keys for locks of all types, sunk keys 
for locks, safety devices for locks, closing and locking 
devices, clasps, door closers, automatic clasps, bolts, 
latches, flat bolts, tie rods, automatic spring clasps, 
automatic bolts, levers and handgrips, catch bolts, 
hinges, iron fittings for locks, decorative ironwork and 
locksmithing items, safety chains, door adjusting 
devices, automatic stopping devices for doors, openers, 
valve openers, hardware articles made of cast iron, 
metal and sheet metal of all types, particularly fittings 
for doors, windows, buildings, furniture and vehicles, 
sheet metal, steel strips, spring steel, springs, bands, 
rivets, washers, bushes, threaded joints, espagnolettes 
for windows, catches, hinges, rosettes of cast iron, 
moulded castings, doors, door curtains, staples, 
patinas, bolts and flat bolts for windows, angle bars, 
suspension units, safety catches, coupling pieces, 
rollers, hooks and hinges, sealing bars, stoppers, 

blocks, cog wheels, gearings, columns, springs, hooks, 
screws, nuts, links, disks, cones, bars, axles, plugs, 
arresting devices, safety devices, cylinders, boxes, 
sockets, boards, nails, chains, small chains, balls, iron 
wire, goods made of metallic wires, needle items, 
pipes, covers, connecting rods and pins, vices, 
adjusters, keys, hand vices, joints, pivots, stove pipes, 
struts, hooks. 
 
7 Grinding wheels, supporting jacks, brackets, 
pistons, shafts, valves, slide valves, clamping chucks, 
ball bearings, supports, lifting and stopping utensils, 
machines, small machines for industrial, household and 
kitchen purposes, power tools. 
 
8 Grinding wheels, supporting jacks, universal 
keys, connection cutters, levers, blades, cutlery items, 
bows, flat irons, tools, utensils and instruments, 
especially forks, bits, graving tools, jacks, shears, 
openers, pliers, pincers, rasps, files, milling cutters, 
saws, round scrapers, hammers, scythes, sickles, axes, 
pickaxes, shovels, small apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0253343 
(151) Int.reg.dato: 1962.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200711401 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Röhm GmbH, 89567, SONTHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Tools, in particular clamping tools, cutting 
tools, tools for machines, machine tools. 
 
8 Tools, in particular clamping tools, cutting 
tools, point centres. 
 
13 Firearms, especially starting pistols. 
 
28 Sports articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0272004 
(151) Int.reg.dato: 1963.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200711403 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Röhm GmbH, 89567, SONTHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Tool machines, machine tools. 
 
8 Tools, in particular clamping tools, cutting 
tools, point centres. 
 
13 Firearms, especially starting pistols. 
 
28 Sports articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0298521 
(151) Int.reg.dato: 1965.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711404 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery products, soap products, make-up.

 
21 Toilet utensils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0303894 
(151) Int.reg.dato: 1965.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200711405 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Röhm GmbH, 89567, SONTHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Tools, in particular clamping tools, cutting 
tools, point centres, machine-operated tools, machine 
tools. 
 
8 Tools, in particular clamping tools, cutting 
tools. 
 
13 Firearms, especially starting pistols. 
 
28 Sports articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0344756 
(151) Int.reg.dato: 1968.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.04.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711407 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Helena Rubinstein SA, 137, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic powders, compressed powders, 

make-up, cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0410102 
(151) Int.reg.dato: 1974.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200711409 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARP Datacon AG, Birkenstrasse 43B, 6343, 
ROTKREUZ, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Printed circuits Ethernet cabling systems; 

recorded computer software and interface couplings for 
computers; apparatus for data recording and 
processing, operations control apparatus; electrical 
wires, leads, cables and connecting elements relating 
thereto, plug casings and connectors. 
 
16 Newspapers, reprints, periodicals, reference 
works; printed matter regarding electronics; software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0412969 
(151) Int.reg.dato: 1974.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711044 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leuze electronic GmbH + Co KG, In der Braike 1, 
73277, OWEN/TECK, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Assemblies consisting of integrated circuits, 

logic elements for monitoring electronic controls; light 
beam switches, these switches also fitted with 
incandescent lamps or gallium arsenide diodes, light 
switches for light curtains, these switches also fitted 
with incandescent lamps or gallium arsenide diodes, 
light emitters and receivers for the installation of light 
barriers, light emitters fitted with incandescent lamps or 
gallium arsenide diodes, electro-mechanical 
transmitters, termination switches, position indicators, 
non-contact electronic transmitters, inductive and 
capacitative press-type switches, temperature-operated 
switches, threshold value transmitters, switches for 
continuous tracing component assemblies, capacitative 
or inductive receivers for double sheet monitoring, 
controllers for electric drives, speed controllers, voltage 
and current stabilizers, controllers for non-electrical 
drives (turbine controllers), electrical controllers and 
regulation systems consisting of these controllers using 
plug-in cards, printed circuit boards for assembly 
purposes in magazines, in stages or in assembly 
supports; electrical recorders, adapters and 
transformers as well as apparatus and equipment 
consisting thereof for measuring optical and acoustic 
measurable quantities (measuring apparatus for light 
intensity and light density, acoustic pressure and 
phonometers), apparatus and equipment consisting 
thereof for measuring mechanical and geometrical 
measurable quantities using photo-electric measuring 
methods, coding inserts, coding inserts fitted with 
reflectors; special housings or housings made of light 
metal, synthetic materials or sheetmetal for photo-
electric apparatus, support plates for photo-electronic 
apparatus and equipment consisting thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0421140 
(151) Int.reg.dato: 1976.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200712317 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sia Fibral Ltd, Ellistone Lane, Greetland Halifax, 
HX48NJ, WEST YORKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Abrasives consisting of non-woven materials 

that contain abrasive substances. 
 
7 Abrasive disks consisting of non-woven 
materials that contain abrasive substances, included in 
class 7. 
 
8 Abrasive disks consisting of non-woven 
materials that contain abrasive substances, included in 
class 8. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0448495 
(151) Int.reg.dato: 1979.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.10.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200712677 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NMC SA, Rovert 10, 4731, RAEREN/ENYATTEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Glues and adhesive substances included in 
this class (except for the textile and leather industries); 
special glue for polystyrene sheets and for wall 
decorations, for fastenings for polystyrene ceiling 
covering rolls; special adhesive of paste consistency for 
gluing decorative mouldings and profiled goods; glue 
for filling joints. 
 
17 Adhesive plastic sheets, plates and sticks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0454658 
(151) Int.reg.dato: 1980.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200711410 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Freixenet SA, Apartado de Correos, no 1, Joan Sala, 2, 
08770, SANT SAUDURNI D'ANOIA, BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Sparkling wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0463659 
(151) Int.reg.dato: 1981.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200712678 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biofarma, 22, rue Garnier, 92200, NEUILLY-SUR-
SEINE, FR 

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

products; dietetic products; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth and dental wax; 
disinfectants; preparations for weed and pest control. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0471990 
(151) Int.reg.dato: 1982.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200712318 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Plantes et Medecines SarL, 29, rue du Sidobre, 81100, 
CASTRES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; cosmetics, beauty products; hair 

products, shampoos; dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical products, veterinary 
products; sanitary and skin care products; dietetic 
products for children and the sick. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0482807 
(151) Int.reg.dato: 1984.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200712680 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132, MUTTENZ, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fluorescent substances as chemical products 
for use in industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0506326 
(151) Int.reg.dato: 1986.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200712319 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 H von Gimborn GmbH, Albert-Einstein-Strasse 6, 
46446, EMMERICH, DE 

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

shampoos. 
 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products; dietetic substances adapted for medical use, 
plasters, materials for dressings, disinfectants, products 
for destroying vermin. 
 
18 Leather and imitation leather, goods of 
leather and imitations of leather, namely dog collars, 
muzzles, whips, leashes, trimmings and harnesses for 
cats, coats for dogs, bags (included in this class), 
saddlery. 
 
20 Baskets and beds for domestic animals. 
 
21 Feeding troughs, combs and sponges, 
brushes. 
 
28 Games, toys, including chewing toys. 
 
31 Foodstuffs for animals, litters, seeds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0509992 
(151) Int.reg.dato: 1986.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200711047 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co 
KGaA, Limburgerstrasse 38-40, 65510, ILDSTEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Rucksacks, packaging bags and pouches of 

leather, handbags, game bags, saddle bags; protective 
covers of plastic for the abovementioned goods. 
 
20 Sleeping bags, protective covers of plastic for 
the aforementioned goods; protective covers for 
clothing. 
 
22 Tarpaulins, sails, tents, packaging bags and 
pouches of textile, protective covers of plastic for the 
abovementioned goods. 
 
25 Clothing, footwear, headgear; protective 
covers for footwear and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0509993 
(151) Int.reg.dato: 1986.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200711048 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co 
KGaA, Limburgerstrasse 38-40, 65510, ILDSTEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Rucksacks, packaging bags and pouches of 

leather, handbags, game bags, saddle bags; protective 
covers of plastic for the abovementioned goods. 
 
20 Sleeping bags, protective covers of plastic for 
the aforementioned goods; protective covers for 
clothing. 
 
22 Tarpaulins, sails, tents, packaging bags and 
pouches of textile, protective covers of plastic for the 
abovementioned goods. 
 
25 Clothing, footwear, headgear; protective 
covers for footwear and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0510331 
(151) Int.reg.dato: 1987.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200712681 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SSP Deutschland GmbH, Helfmann-Park 1, 65760, 
ESCHBORN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Instruction of cooks and service staff; 

publication and distribution of books, gazettes and 
magazines. 
 
42 Accommodation and provision of food and 
drink for customers and travelers; baths, swimming 
facilities and saunas (Finnish steam baths); 
hairdressing salon and beauty parlor services; room 
reservation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0510332 
(151) Int.reg.dato: 1987.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200712682 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SSP Deutschland GmbH, Helfmann-Park 1, 65760, 
ESCHBORN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Instruction of cooks and service staff; 

publication and distribution of books, gazettes and 
magazines. 
 
42 Accommodation and provision of food and 
drink for customers and travelers; baths, swimming 
facilities and saunas (Finnish steam baths); 
hairdressing salon and beauty parlor services; room 
reservation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0511261 
(151) Int.reg.dato: 1987.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200711412 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Möller Materials Handling GmbH, Haderslebener 
Strasse 7, 25421, PINNEBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Rigid metal transport tubes with integrated 

turbulence generators for pneumatic and hydraulic 
transport of solids as parts of transport installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0512711 
(151) Int.reg.dato: 1987.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200711414 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447, 
OBERKOCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Microscopes and their parts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0514737 
(151) Int.reg.dato: 1987.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711415 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hans Huber AG Maschinen- und Anlagenbau, Maria-
Hilf-Strasse 3-5, 92334, BERCHING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Sifters for retaining floating or suspended 

material, optionally equipped with a device for 
compacting and compression of materials retained in a 
grille or sieve, used for mechanical purification of 
industrial or communal waste water. 
 
11 Fine-grille filtering installations equipped with 
a retention tray; installations with a very fine grille for 
retaining used for mechanical purification of industrial 
or communal waste water; settling tanks for separating 
materials in suspension. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0548826 
(151) Int.reg.dato: 1990.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.02.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200711416 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trevi - Coliseum SpA, 19/C Zona Industriale, Località 
Villanova, 32013, LONGARONE (BL), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Instruments containing eyepieces, 

spectacles, spectacle cases, spectacle frames, 
surveyors' levels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0555018 
(151) Int.reg.dato: 1990.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200712320 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 1989.12.06 FR 1 569 321 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA, 45, place Abel 
Gance, 92100, BOULOGNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Body cream and dermocosmetic product for 

skins with keratosic tendency. 
 
5 Dermocosmetic product for medical use for 
skins with keratosic tendency. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0556039 
(151) Int.reg.dato: 1990.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200712686 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bulgari SpA, 11, Lungotevere Marzio, 00186, ROMA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Eyewear articles, namely spectacles, anti-
glare spectacles, pince-nez chains, spectacle frames, 
pince-nez cords, spectacle cases, pince-nez cases, 
frames for eyeglasses and pince-nez, spectacle lenses.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0556308 
(151) Int.reg.dato: 1990.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200711417 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Böckmann Fahrzeugwerke GmbH, 5, Siehefeld, 49688, 
LASTRUP, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicle bodies and trailers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0557516 
(151) Int.reg.dato: 1990.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.07.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200712687 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 B V Kunststoffenindustrie Attema, 1 Schelluinsestraat, 
4203NJ, GORINCHEM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Fastening means made of metal; tubes and 

pipes of metal; goods of metal for construction 
purposes, namely materials for anchoring and adjusting 
concrete reinforcing bars. 
 
9 Electric wiring equipment of thermoplastic 
materials, namely junction boxes, boxes for cables, 
central boxes, distribution boxes. 
 
17 Installation equipment of thermoplastic 
materials namely flexible tubes and pipes not made of 
metal. 
 
19 Non-metallic goods for construction purposes 
made of thermoplastic materials, namely materials for 
anchoring and adjusting concrete reinforcing bars. 
 
20 Installation equipment made of thermoplastic 
materials, namely fastening means not included in 
other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0561982 
(151) Int.reg.dato: 1990.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.10.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200712688 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Indasia Gewürzwerk GmbH Georgsmarienhütte, 2, 
Malberger Strasse, 49124, GEORGSMARIENHÜTTE, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical admixtures for manufacturing 

foodstuffs and products prepared from the former 
included in this class. 
 
30 Natural admixtures for manufacturing 
foodstuffs and products prepared from the former; 
preparations made from these products containing 
spices; spices and products prepared from the former 
for foods included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

(111) Int.reg.nr: 0565208 
(151) Int.reg.dato: 1991.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.01.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200712322 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA, 45, place Abel 
Gance, 92100, BOULOGNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair products, 

dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical preparations, products for 
skin hygiene and care. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0568207 
(151) Int.reg.dato: 1991.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2001.02.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2001.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200110990 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Fruit juices, fruit nectars, fruit juice 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0585512 
(151) Int.reg.dato: 1992.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200712689 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industria Calzaturiera Marros SpA, Via Ayrton Senna, 
3, 56028, SAN MINIATO (PI), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather; goods of 

leather and imitation leather, namely handbags and 
cases not adapted to the goods for which they are 
intended, as well as small leather goods, particularly 
purses, wallets, key cases; animal skins and hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0588914 
(151) Int.reg.dato: 1992.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200711418 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mahou SA, 32, Paseo Imperial, 28005, MADRID, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0590902 
(151) Int.reg.dato: 1992.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200712690 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ludwig Schwerdtel GmbH, 8, Boschstrasse, 85757, 
KARLSFELD, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Transporting machines for highly viscous 

liquids, mainly consisting of containers holding the 
liquids and of piston pumps or of pressure pistons; 
machines for filling highly viscous liquids into 
cartridges, boxes or tubular bags, mainly consisting of 
dosing apparatus, operating in a volumetric or 
gravimetric manner, if applicable with controllable 
liquid-ejecting nozzles situated downstream; plungers 
for boxes, cartridges or tubular bags, mainly consisting 
of delivery tables for boxes or cartridges and of plunger 
controls for boxes or cartridges; closing machines for 
boxes, cartridges or tubular bags; labeling machines for 
boxes, cartridges or tubular bags; printing machines for 
boxes, cartridges or tubular bags; boarding machines 
for boxes, cartridges or tubular bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0606021 
(151) Int.reg.dato: 1993.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200712691 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Telekurs Finanzinformationen AG, Hardturmstrasse 
201, 8005, ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Data and word processing programs, 

equipment and apparatus for transmitting data and 
information; magnetic tapes and reels, magnetic and 
optical disks, video and cinematographic films; 
recorded computer programs on punched cards, 
perforated tapes, magnetic and optical discs, films; 
computer networks. 
 
38 Telecommunications, in particular 
transmission and broadcast of financial, monetary and 
economic information, stock exchange quotations and 
foreign exchange rates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0607548 
(151) Int.reg.dato: 1993.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200711420 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Raymond Weil SA, 36-38, avenue Eugène-Lance, 
1212, GRAND-LANCY, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Horological products, watches, watch 

movements, watch cases, watch dials and watch parts; 
jewelry and fashion jewelry; dress watches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0619172 
(151) Int.reg.dato: 1994.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200712692 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'Air Liquide SA pour l'Etude et l'Exploitation des 
Procédés Georges Claude, 75, quai d'Orsay, 75007, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Mobile non-electric welding unit. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0642129 
(151) Int.reg.dato: 1995.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200712324 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Catimini, 94, rue Choletaise, 49450, SAINT MACAIRE 
EN MAUGES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sunglasses and sunglasses frames; sound 

recording carriers, in particular, recorded diskettes and 
cassettes; visual recording carriers, in particular, video 
cassettes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0649128 
(151) Int.reg.dato: 1995.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200712694 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Manfred Wipprecht, Herrenhoferstrasse 2, 8595, 
ALTNAU, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Dried sausage from the Wallis (Swiss canton 

of Valais). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

99 
 

(111) Int.reg.nr: 0650542 
(151) Int.reg.dato: 1996.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200711423 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Radio Frequency Systems GmbH, Kabelkamp 20, 
30179, HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric cables and power lines, particularly 

high-frequency cables as well as wave guides, 
accessories for cables and lines and assorted cables 
and lines, namely line connectors, cable joints, cable 
potheads; plugs and distribution apparatus, relays; 
antennas as well as antenna systems made of the 
aforesaid components as well as installations 
comprised thereof. 
 
37 Assembly of the installations mentioned in 
class 9. 
 
42 Study of projects for the installations 
mentioned in class 9. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0654382 
(151) Int.reg.dato: 1996.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200711425 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Erika Köchler, 21, Fälmisstrasse, 8833, 
SAMSTAGERN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Wired and wireless electronic and electric 

apparatus and instruments for transmitting information; 
people search systems for public and private services 
consisting of terminals, networks and facilities for 
transmission; all the aforesaid goods being of Swiss 
origin. 
 
38 Telecommunication-related services; news 
transmission services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0655707 
(151) Int.reg.dato: 1996.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200712695 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA, 45, place Abel 
Gance, 92100, BOULOGNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Active substances for shampoos; shampoos. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

100 
 

(111) Int.reg.nr: 0667736 
(151) Int.reg.dato: 1997.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200712325 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Texdecor SarL, 2, rue d'Hem, 59780, WILLEMS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Fabrics for textile use, bed and table covers. 
 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering floors (other than tile 
flooring and paints); wall hangings not made of plastics.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0674528 
(151) Int.reg.dato: 1996.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200712326 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AHB - Autohandel-Bedarf GmbH, Rheindorfer Strasse 
70-74, 40764, LANGENFELD, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Display boards of metal; ramps of metal, in 

particular used for vehicles; leaflet racks and leaflet 
holders of metal; containers of metal for storage and 
transport; key rings of metal; key boxes of metal; name 
badges of metal; flagpoles of metal. 
 
9 Vehicle display turntables of metal and/or 
acrylic glass; permanent magnets, in particular 
magnetic clamps. 
 
16 Printed paper, in particular form sheets 
intended for vehicles; foils of coloured plastics, in 
particular for decoration purposes. 
 
20 Display boards of plastic and/or glass; 
flagpoles of plastic; leaflet racks and leaflet holders of 
plastic, shelves of plastic; containers of plastic for 
storage and transport; key rings of plastic; key 
identification rings of plastic; key boxes of plastic; 
number plate carriers of plastic; name badges of 
plastic; shelves of metal. 
 
21 Dustbins of metal; dustbins of plastic. 
 
22 Tents of textile; tents of plastic. 
 
24 Information carriers of textile, in particular 
flags, pennants and flexible bands not included in other 
classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0676064 
(151) Int.reg.dato: 1997.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200712697 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, Am Hilgenacker 
24, 57319, BAD BERLEBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, composite materials made of 

polyurethane, of rubber and of EVA (ethylene vinyl 
acetate), composite materials made of polyurethane 
and of EVA (ethylene vinyl acetate) as well as goods 
made of these materials, mainly in the form of rolls or of 
molded parts, included in this class. 
 
19 Building materials, mainly of rubber, of 
composite materials made of polyurethane, of rubber 
and of EVA (ethylene vinyl acetate) as well as of 
composite materials made of polyurethane and of EVA 
(ethylene vinyl acetate), included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0678662 
(151) Int.reg.dato: 1997.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200712327 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sintron Vertriebs GmbH Electronic Import-Export, 
Südring 14, 76473, IFFEZHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for transmitting and reproduction 

of sound, especially tube amplifiers and transistor 
amplifiers, amplifier modules, effect apparatus, 
loudspeakers and parts of aforementioned products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0679993 
(151) Int.reg.dato: 1997.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200712328 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inter Chalet Ferienhaus GmbH, Heinrich-von-Stephan-
Straße 25, (Inter Chalet-Haus), 79100, FREIBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Real estate affairs, including rental and lease 

of holiday homes, vacation apartments, rooms, 
apartments and the like; insurance advice, insurance 
agencies. 
 
39 Travel arrangement; car rental agencies. 
 
42 Providing of food and drink and temporary 
accommodation, including through agencies and 
reservation of holiday homes, vacation apartments, 
rooms, apartments and the like. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0680354 
(151) Int.reg.dato: 1997.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200711427 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paul H Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG, 
Jakob-Schüle-Strasse 11-25, 73655, 
PLÜDERHAUSEN, DE 

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

namely belts, sashes for wear, scarves, mufflers, 
fichus, shawls. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0682880 
(151) Int.reg.dato: 1997.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200712329 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr Ing hcF Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435, 
STUTTGART, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spectacles. 

 
18 Leather and leather imitations and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; trunks and suitcases. 
 
25 Clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0693305 
(151) Int.reg.dato: 1998.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.04.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200712698 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nophadrain BV, 10, Mercuriusstraat, 6468ER, 
KERKRADE, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials (non-metallic), including 

materials for road construction and hydraulic 
engineering; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings, prefabricated drainage sheets, drainage 
strips, perforated drain pipes and other similar non-
metallic drainage materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0694997 
(151) Int.reg.dato: 1998.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.06.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200712331 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WICANDERS ECO CORK 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Amorin Revestimentos SA, Rua do Ribeirinho, 202, 
4535, SÃO PAIO DE OLEIROS, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Agglomerated cork, flooring of cork and of 

wood. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0695729 
(151) Int.reg.dato: 1998.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.04.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200712699 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kit BV, Oosteinde 5, 1017WT, AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Beverages for medical purposes, namely tea, 
tea extracts, tea surrogates. 
 
30 Tea, tea extracts; spices; condiments for the 
preparation of beverages; all spices for the preparation 
of beverages; mixtures mainly consisting of condiments 
with addition of dried fruits for the preparation of 
beverages; infusions, not medicinal. 
 
32 Non-alcoholic beverages with a flavour of tea.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0709927 
(151) Int.reg.dato: 1999.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.03.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200711430 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lavorazione Prodotti Alimentari Vigano' SrL, 29, Via 
Pietro Ponti, 20045, BESANA BRIANZA (MILANO), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Bacon, semi-lean bacon, ham, slicing 

sausages, precooked sausages. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0743636 
(151) Int.reg.dato: 2000.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200711435 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apriori Textilvertriebs GmbH, Harkortstrasse 24, 48163, 
MÜNSTER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather (included in 

this class) and goods made thereof; handbags and 
other cases not adapted to the product they are 
intended to contain; small articles made of leather, 
namely purses, pocket wallets, key cases; trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0743906 
(151) Int.reg.dato: 2000.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.08.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200711436 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AMS MARKETING SERVICE AG, Undermüli 11, 6300, 
ZUG, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Gloves for household purposes, polishing 

gloves; household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware 
materials; cleaning equipment; steelwool; unworked or 
semiworked glass (except building glass); glassware, 
porcelain, earthenware not included in other classes; all 
the above products are of European origin. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0753300 
(151) Int.reg.dato: 2000.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.11.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200711437 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Klaus Wohlfarth, Aspachweg 16, 74427, 
FICHTENBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Moving mechanism, screw thread moving 

mechanism, parts of moving mechanisms, in particular 
for passenger cars and motor cycles; springs, dampers 
and shock absorbers for motor vehicles, in particular 
low-lying springs, sporting spring, sporting shock 
absorbers, racing shock absorbers; rims, light metal 
rims, in particular aluminium rims, rim locks, wheel 
gauge enlargements, in particular adaptor washers and 
distance plates; steering wheels, sporting steering 
wheels; gearshift knobs; exhausts, sporting exhausts; 
complete wheels; motors, in particular racing sport 
motors for land vehicles. 
 
37 Tuning of motor vehicles, tuning of moving 
mechanisms and parts of moving mechanisms, tuning 
of motors, in particular racing sport motors. 
 
42 Engineering services in the field of vehicle 
engineering; development of vehicles, racing vehicles 
and parts thereof, development of moving mechanisms 
and parts of moving mechanisms, development of 
motors, in particular racing sport motors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0760300 
(151) Int.reg.dato: 2001.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.07.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200711438 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - 
DOLNÍ MECHOLUPY, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines, pharmaceutical products for 

human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0767679 
(151) Int.reg.dato: 2001.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.08.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200711439 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mr Joseph doo  za proizvodnju obuce trgovinu i 
putnicka agencija, Naselje Roganac 29, 47250, DUGA 
RESA, HR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather goods; 

suitcases and bags; umbrellas and parasols. 
 
25 Clothing and footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0775933 
(151) Int.reg.dato: 2001.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200203265 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.03.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsche Post AG, Charles de Gaulle Strasse 20, 
53113, BONN, DE 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; records; automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; software programmes and 
data processing programmes; philatelic products 
(included in this class), namely magnifying glasses and 
suitable cases made of metal or plastic for storing. 
 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of precious metals or coated therewith; jewellery; 
precious stones; horological and chronometric 
instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials; printed matter; software programmes 
and data processing programmes in printed form; 
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; playing cards; printers' type; printing blocks; 
philatelic products (included in this class), namely 
stamps, albums and other suitable cases made of 
metal or plastic for storing stamps and stamp collection 
accessories. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Games and playthings. 
 
35 Advertising; sponsoring in the form of 
advertising; business management; marketing 
communications, especially press liaison, public 
relations, products advertising, image campaigns for 
others; arranging and concluding commercial 
transactions for others; business, personnel and 
commercial consultancy services in relation to direct 
marketing. 
 
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; customs brokerage for third parties; consultancy 
services relating to insurance and bank affairs; 
sponsoring in the form of financial support. 
 
38 Telecommunications; Internet and online 
services namely electronic transmission of news and 
images as well as collecting, providing and delivering of 
information and data and other Internet and online 
services, namely electronic exchange of data in 
business transactions (for example orders, bills and 
invoices, transfer and descriptions of goods) between 
companies; services of an electronic mediation board 
between data processing networks (Clearing-Center), 
especially services such as data entry, the conversion 
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of data into a recipient-dependent or recipient-
independent form/structure and/or data tracking; 
provision of online access (software and hardware) for 
the construction of a tree-like address and name 
directory with the function of an electronically spread 
directory service, which enables it to administrate 
complex networks with only on address database in the 
system; online services for the handling of secured 
payment transactions; services for the electronic 
transmission of letter/post items, especially the 
transformation of non-visual, electrically or 
electronically transferred or stored news into visually, 
readable news and the physical sending of letter mail. 
 
39 Transport, packaging and storage of goods, 
travel arrangements; follow-up services, involving the 
electronic tracking of goods and items and further 
logistical support services, including the systematic 
cross-linking of the flow of goods and information; mail, 
freight and courier services; transport of goods, parcels, 
mail matters, small packets, consignment of written 
communications and other messages, especially 
letters, postcards, printed matter, consignments of 
goods, circulars, addressed and unaddressed 
advertising consignments, book consignments, 
consignments for blind people, newspapers, 
magazines, printed papers via bicycles, motor vehicles, 
rail cars, ships and planes; collecting, forwarding and 
delivering of the aforementioned sendings. 
 
42 Philately, namely creation, designing and 
composition, issuance and printing of stamps; 
development of stamp collections, design and 
publication of stamps; generation of data processing 
programmes, technical surveying; technical 
professional consultancy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0777350 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711440 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Droujestvo s Ogranitchena Otgovornost Solveks- 
Cozmetitchni Prodoucti, 3, Raina Kniaginya str. 4 floor, 
app.11, 4003, PLOVDIV, BG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions and lotions for cosmetic 
purposes; dentifrices; scented water, astringents for 
cosmetic purposes, hair dyes, hair colorants, shoe wax, 
bath salts, not for medical purposes, cosmetic 
preparations for baths, mouthwashes, not for medical 
purposes, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, cosmetic 
preparations for skin, hair and nail care, make-up, 
deodorants for personal use, depilatories, hair waving 
preparations, beauty masks, make-up powder, 
cosmetic preparations for slimming purposes, 
preservatives for leather (polishes), nail varnish, hair 
spray, varnish-removing preparations, oils for cosmetic 
purposes, cleansing milk for toilet purposes, sun-
tanning preparations (cosmetics), antiperspirants 
(toiletries), toilet water, shampoos. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0790334 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200711441 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Michael Michalsky, Nunnenbeckstrasse 22, 90489, 
NÜRNBERG, DE 

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

lotions, perfumes, decorative cosmetics, deodorants, 
soaps, cosmetic pencils, nail care products, cosmetic 
kits, powders. 
 
9 Spectacles, spectacle frames, spectacle 
cases. 
 
14 Jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, works of art of precious 
metal, candlesticks of precious metal, jewellery boxes 
of precious metal, tableware of precious metal. 
 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, included in this class, in 
particular bags, cases and umbrellas. 
 
25 Clothing, in particular women's and men's 
outerwear, jeans, women's dresses, suits, shirts, 
blouses, sportswear, gymnastic clothing, underwear, 
bodies, swimwear, socks, stockings, footwear, in 
particular shoes, sports shoes, sandals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0796744 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200711442 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osbe Parket BV, Nachtegaallaan 20, 5611CV, 
EINDHOVEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Floors and subfloors, not of metal. 

 
27 Floor coverings; carpet underlay provided 
with or without an adhesive film. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0804475 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711054 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUPER FLAT-SAM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ScandStick UK Ltd, Butterfly House, Mill Lane, 
PE196EE, ST NEOTS, CAMBRIDGESHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, paper articles, cardboard, cardboard 

articles, gummed paper, gummed tapes, adhesive 
paper, adhesive tapes and labels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0805116 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200711443 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hugo Jacobs, Heide 114, 3800, ST. TRUIDEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Live plants; apple trees and other fruit trees. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0820366 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711444 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Campina Nederland Holding BV, Hogeweg 9, 5301LB, 
ZALTBOMMEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetic dairy products for medical use; 

dietetic foods for athletes for medical use. 
 
29 Dairy products, such as yoghurt, cottage 
cheese, cream, sour cream, milk; milk and dairy 
products with or without added fruits, fruit juices, nuts, 
seeds, vitamins, minerals, flavourings and/or other 
additives; milk beverages in which the dairy component 
is the main ingredient; desserts not included in other 
classes; dairy based or egg based desserts; 
milkshakes; edible oils and fats; surrogates for 
evaporated milk, so-called 'creamers' or 'whiteners'. 
 
30 Puddings and other desserts, such as 
custard, with or without added fruits, fruit juices, nuts, 
seeds, vitamins, minerals, flavourings and/or other 
additives; desserts not included in other classes, such 
as rice puddings, bavarian cream, mousses; porridge 
based on milk or milk products; fruit sauces. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0823565 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200405011 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.20 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.30 DE 303 38160.4/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Berentzen-Gruppe AG, Ritterstrasse 7, 49740, 
HASELÜNNE, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Temporary accommodation. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0829964 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200711445 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Unibell International SrL, Via Indipendenza, 27, 23885, 
CALCO (LC), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, essential oils, perfumery, hair 

lotions, soaps, hygiene products for personal use, 
deodorants for personal use, cosmetic sets, cosmetic 
preparations for body care. 
 
10 Medical apparatus, instruments and articles. 
 
41 Education and training services. 
 
44 Medical, hygiene and beauty care services, 
services provided by beauty centres and health clubs, 
plastic surgery, services provided by health centres. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0844064 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200502962 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.21 DK VA 2003 01161 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Designers Company ApS, Kongevejen 2, 3480, 
FREDENSBORG, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Ironmongery, rings of common metal for 
keys; money clips of common metal. 
 
8 Cutlery, forks and spoons; barbecue tool sets 
with barbecue spades and barbecue tongs; salad 
tongs, cake spades, lasagne spades, palette knives, 
cheese knives, carving sets. 
 
11 Oil lamps, heating plates and heating 
burners, including so-called saucettes. 
 
20 Racks, including wine racks of metal, corks 
for bottles, especially for wine bottles. 
 
21 Household and kitchen utensils including 
containers (not of precious metal or coated therewith), 
including plates, trays, pots, pans, saucepans, pots, 
dishes, salt and pepper grinders (hand operated), dish 
mats (not of paper or of textile), place card holders (not 
of precious metal), candle sticks for tea light candles, 
candle sticks, napkin holders and napkin rings (not of 
precious metal), cheese dish covers, heat-insulated 
bowls, coffee pots and coffee service (not of precious 
metal), teapots and tea warmers with tea light candles, 
coffee glasses and coffee mugs, espresso cups, 
serving spoons, heat-insulated pots, bottle openers, 
corkscrews, vases, wine coolers, glassware and china 
(not included in other classes); barbecue brushes, 
carving boards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0854443 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711447 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ermanno Pan-Europe Kft, Ó u. 6. 2/1., 1060, 
BUDAPEST, HU 

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

made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0855868 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200711056 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dashing Industrial Ltd, 52, Dongfeng Yilu, Yangjiang, 
529500, GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Stropping instruments, garden tools (hand-

operated), shears, scissors, pruning shears, table 
cutlery (knives, forks and spoons) tree pruners, 
shearers (hand instruments), hair-removing tweezers, 
nail clippers (electric or non-electric). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0857848 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711057 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leuze electronic GmbH + Co KG, In der Braike 1, 
73277, OWEN/TECK, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optoelectronic sensors, in particular light 

barriers, reflective light scanners, light curtains, optical 
distance sensors, optical data transmission sensors, 
barcode readers, cameras, vision systems, as well as 
parts and components of optoelectronic sensors, as far 
as contained in this class, inductive, capacitive sensors, 
ultra sonic sensors; electronical control units and bus 
systems consisting of interfaces and their software, in 
particular for operating sensors. 
 
35 Advertising, business management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0861217 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200711448 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bürotime Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, 3 
Organize Sanayi Bölgesi Ihsandede Caddesi, No: 1, 
KONYA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, no matter what material they are 

made of; display stands and boards, index cabinets, 
medicine cabinets, writing and drawing desks, service 
carts, deck chairs, counters (tables) not of metal, work 
benches, vice benches, chests, mailboxes, fixed towel 
dispensers (not of metal), mattresses, spring 
mattresses, pillows, air mattresses and pillows, 
hydrostatic (water) beds, not for medical purposes; 
straw mattresses and sleeping bags for camping, 
mirrors, beehives, comb foundations for beehives, 
sections of wood for beehives, playpens for babies, 
high chairs for babies, bassinettes, infant walkers, 
vehicle plates not of metal, signs, signboards of wood 
or plastics, display boards, wooden barrels, casks, 
kegs; liquid containers, wood boxes, boxes for 
transportation purposes, chests, transport palettes, 
packaging containers of plastic, plastic barrels, casks, 
kegs, reservoirs, neither of metal nor of masonry; 
boxes, picture frames, picture frame brackets, moldings 
(mouldings) for picture frames, curtain holders, not of 
textile material; curtain hooks, curtain rails, curtain 
rings, curtain rods, curtain rollers, curtain tie-backs; 
handles, stalks, stems, buttons for tools and 
instruments, and pots and pans of wood, wood 
substitute materials or synthetic materials; latches, not 
of metal, bottle closures, not of metal; bottle caps, not 
of metal; corks for bottles, cork bands; rivets, not of 
metal; bolts, not of metal; screws, not of metal; dowels, 
not of metal; pipe or cable clips, plugs (dowels) not of 
metal; coat hangers, coat stands and covers for 
clothing, works of art in this class, of wood, wax, plaster 
or plastic; trinkets, sculptures, busts; mannequins, 
mobiles (decoration), decorative wall plaques (furniture) 
not of textile, stuffed animals; baskets, bakers' bread 
baskets, hamper baskets, reed baskets, fishing 
baskets; kennels, nesting boxes, cushions, beds for 
household pets; portable steps (ladders), not of metal, 
of wood or plastic; boarding stairs, not of metal, mobile, 
for passengers; reels, not of metal, non-mechanical, for 
flexible hoses; bobbins of wood for yarn, silk, cord; 
valves not of metal, taps for casks (not of metal), 
identity plates, not of metal; nameplates, not of metal; 
registration plates, not of metal; numberplates, not of 
metal; window fittings, not of metal; door fittings, not of 
metal; locks, not of metal; racks, shelves for filing 
cabinets, trolleys, door handles, not of metal; drawer 
rails; casters, not of metal; bamboo curtains, indoor 
window blinds (shades), slatted indoor blinds, bead 
curtains for decoration. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0864817 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200711058 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fistas Fantazi Iplik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 
Demirtas Organize Sanayi Bölgesi. M. Karaer Caddesi, 
BURSA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Yarns and threads, for textile use; namely 

chenille yarn, coir thread and yarn, cotton thread and 
yarn, darning thread and yarn, elastic thread and yarn 
for textile use, embroidery thread and yarn, fiberglass 
thread for textile use, hemp thread and yarn, jute thread 
and yarn, linen thread and yarn, rayon thread and yarn, 
rubber thread for textile use, sewing thread and yarn, 
silk thread and yarn, spun cotton, spun silk, spun 
thread and yarn, spun wool, threads of plastic materials 
for textile use, woolen thread and yarn, worsted. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0866516 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200711449 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kelek SA, 10, allée du Laser Case postale, 2306, LA 
CHAUX-DE-FONDS, CH 

(511) 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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0868169 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200711450 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rainer Neumayer, Custozzagasse 3/2/21, 1030, WIEN, 
AT 
Elvira Neumayer, Custozzagasse 3/2/21, 1030, WIEN, 
AT 

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

 
41 Sporting and cultural activities. 
 
44 Sanitary and beauty care for human beings or 
animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0868224 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200711451 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KÖLLA Fruchtagentur GmbH, Thalkirchener Strasse 
81, 81371, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Fresh fruits and vegetables. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0871021 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711059 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leuze electronic GmbH + Co KG, In der Braike 1, 
73277, OWEN/TECK, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optoelectronic sensors, in particular light 

barriers, reflective light scanners, light curtains, optical 
distance sensors, optical data transmission sensors, 
barcode readers, cameras, vision systems, as well as 
parts and components of optoelectronic sensors, 
included in this class; inductive, capacitive sensors, 
ultrasonic sensors; electronic control units and bus 
systems consisting of interfaces and their software, in 
particular for operating sensors. 
 
35 Advertising, business management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0881757 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711452 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SANY Group Co Ltd, Xingsha Development Area, 
410100, CHANGSHA, HU NAN PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Locomotives; motor buses; tilting-carts; motor 

cars; concrete mixing vehicles; propulsion mechanisms 
for land vehicles; anti-theft devices for vehicles; 
motorcycles; bicycles; funiculars; hand cars; tires for 
vehicle wheels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

112 
 

(111) Int.reg.nr: 0886005 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200711060 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SANY Heavy Industry Co Ltd, Xingsha Development 
Area, 410100, CHANGSHA, HU NAN PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Road rollers; excavators; diggers (machines); 

hydraulic pumps; elevating apparatus; mixing 
machines; air pumps (garage installations); railroad 
constructing machines; concrete mixers (machines); 
bulldozers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0890494 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200711453 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TrekStor GmbH & Co KG, Kastanienallee 8-10, 64653, 
LORSCH, DE 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, in particular electronic entertainment 
apparatus, all for connection to the Internet, including 
apparatus using picture tube, LCD, plasma or TFT 
technologies, camera recorders, CD players, digital 
cameras, displays, DVD players, DVD drives, hard disc 
recorders, hi-fi systems, monitors, projectors, radio 
sets, set-top boxes, video recorders; digital and/or 
optical data carriers, included in this class; apparatus 
for broadband communications; information technology 
equipment; communications technology apparatus, 
including apparatus for in-house communications and 
office communications, included in this class; office 
technology equipment, in particular playback 
apparatus, answering machines, dictating machines, 
headphones; scanners and fax machines, and parts for 
these goods; hardware and software modules and/or 
terminals for the Internet and apparatus for voice-
controlled information processing; telecommunications 
apparatus, in particular cable and wireless user 
devices; MP3 players, in particular based on USB flash 
memory and with mini-hard discs; USB memory sticks, 
external hard discs; data processing equipment and 
computers, including notebooks; computer software; 
video games adapted for use with television receivers 
and/or computers; broadband communications 
systems; electronic games adapted for use with 
television receivers and computers, in particular game 
consoles; accessories for the aforesaid goods, included 
in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0895786 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200711454 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kamro Engineering AG, Schulweg 4, 9325, ROGGWIL, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Orthopedic articles for physical and 

physiotherapy exercises, namely orthopedic footwear 
and shoes with orthopedic soles; footwear for medical 
use for therapeutic methods, rehabilitation methods and 
training methods. 
 
41 Development and transposition of training 
methods; training, namely instruction and initiation to 
the method used for programming the motion-
controlling center of the brain regulating our way of 
walking, pace and posture; gymnastic institutes, 
gymnastic courses, practical training (demonstration), 
arranging and conducting of seminars, arranging and 
conducting of training workshops; training of instructors 
and staff for strength training or orthopedic 
rehabilitation centers as well as for the maintenance of 
apparatus and equipment for such purposes; operation 
of training and physical fitness improvement centers, 
sporting activities; assistance in the training of 
instructors and staff for strength training centers as well 
as for the maintenance of apparatus and equipment for 
such purposes; assistance for the operation of training 
and physical fitness improvement centers and of 
apparatus and equipment for such purposes. 
 
42 Provision of knowledge of technical experts 
(franchising); provision of authorizations for the use of 
intellectual property rights. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0898874 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200611874 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics SA, 20 rue Philippe II, 2340, 
LUXEMBOURG, LU 

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

lotions; dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0899294 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200711061 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pelle Pelle Inc, 2903 Technology Drive, MI48309, 
ROCHESTER HILLS, US 

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

nylon, cotton and leather combination back packs; 
leather, imitations of leather, leather and nylon, cotton 
and leather combination briefcases, wallets and purses; 
leather, imitations of leather, leather and nylon, cotton 
and leather combination travel bags, garment bags for 
travel, and trunks for travel; leather and imitations of 
leather, leather and nylon, cotton and leather 
combination ties, namely straps for luggage and 
handbags. 
 
25 Men's and boy's wearing apparel made of 
leather, denim, wool, cotton, linen, nylon, rayon, 
polyester or other synthetics, or combinations of 
synthetics or natural and synthetic materials, namely, 
T-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, 
cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, shorts, 
hats, caps, coats, underwear and clothing belts; 
women's and girl's wearing apparel made of leather, 
denim, wool, cotton, linen, nylon, rayon, polyester or 
other synthetics, or combinations of synthetics or 
natural and synthetic materials, namely, T-shirts, 
sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, 
cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, shorts, 
hats, caps, coats, underwear and clothing belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0899783 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200612205 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teracom AB, Box 1366, 17227, SUNDBYBERG, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, receiving, 

broadcasting and transmission of sound and images. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0901098 
(151) Int.reg.dato: 2006.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200612883 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE FAMOUS GROUSE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Highland Distillers Ltd, West Kinfauns, PH27XZ, 
PERTH, SKOTTLAND, GB 

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

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

 33 Scotch whisky. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0902441 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200711456 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cledel SA, Avenue des Châteaux 117, 7780, 
COMINES, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and their components (included in 

this class), in particular electrical machines and 
apparatus for kitchen use, dishwashing machines, 
clothes washing machines, clothes-drying machines, 
ironing machines, sewing machines, knitting frames. 
 
9 Apparatus for recording, transmitting and 
reproducing sound or images in particular televisions, 
video projectors, colour monitors radios and tuners, car 
radios, amplifiers, microphones, video cameras and 
digital cameras; cabinets for loudspeakers, 
telecommunications apparatus, calculating machines, 
data processing apparatus in particular computers, 
magnetic data carriers, recording discs, all types of 
blank or recorded data media, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) 
and teaching apparatus and instruments; parts and 
accessories of the above apparatus and instruments 
(included in this class). 
 
11 Lighting, heating, steam generation, cooking, 
cooling, drying, ventilating and air conditioning 
apparatus, extractor hoods for kitchens; ovens, other 
than for experimental purposes; electric water heaters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0903313 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200711457 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447, 
PLATTLING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Bath and shower tubs; shower cubicles, 

partition of light metal, plastic or glass for showers and 
bath tubs (enclosures); heaters, electrical heating 
apparatus, heating installations, in particular floor 
heating installations; ventilating and air conditioning 
installations, parts of ventilating and air conditioning 
installations, namely ventilation apparatus and fans, air 
cooling apparatus, air filtering installations, air filters; 
sanitary apparatus and installations, toilets, bidets, 
urinals, toilet seats, water flushing installations, flushing 
tanks, wash-hand basins, water taps, water conduit 
installations, mixer taps for water pipes, sanitary 
fittings, hot/cold-water mixing taps, shower nozzles, 
sets for shower nozzles, massage shower nozzles, 
shower systems, spray nozzles, spray heads, shower 
columns, aforesaid water conduits and sanitary fittings 
also designed as thermostatically and touch free 
operated fittings, water supply installations, water 
distribution installations, water purification installations, 
water intake apparatus, cooling installations for water; 
whirlpool tubs, spa baths (vessel), whirlpool-jet 
apparatus; valves as parts of heating and sanitary 
installations; regulating and safety accessories for 
water and gas apparatus and water and gas pipes. 
 
20 Sanitary fixtures, namely frames, mirrors, 
illuminated mirrors, racks, cabinets, dressing tables, 
washstands, showcases, mirror cabinets, storage units, 
storage units for bath towels, dispensers, namely fixed 
towel dispensers of plastic, as far as included in this 
class, tool handles of plastic, as far as included in this 
class; clips of plastic, water pipe valves of plastic. 
 
21 Glass holders, paper holders for toilet paper, 
for cosmetic napkins and for napkins of paper; soap 
holders, soap dispensers, towel holders (not of 
precious metal), towel holders of plastic, dispensers 
namely napkin dispensers of plastic, handles, door 
knobs and handholds of porcelain; all aforesaid goods 
intended for household. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0905212 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200614450 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.12.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roca Sanitario SA, Av. Diagonal, 513, 08029, 
BARCELONA, ES 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply, sanitary apparatus and taps; water 
heaters; air-conditioning and water heating installations; 
feeders and boiler pipes for heating installations and 
feeders, pipes and flue conduits for heating boilers; 
radiators and heating plates, and electric radiators; 
humidifiers for central heating radiators; air valves for 
steam heating installations; solar panels and collectors; 
water filtration and purification apparatus and 
installations; water intake apparatus; regulating and 
safety accessories for water or gas apparatus and for 
water or gas conduits; gas scrubbing apparatus; filters 
for air conditioning; facial vaporizers; bathtubs (spa 
baths) and portable Turkish baths cabinets; hand-
drying apparatus for washbasins. 
 
19 Non-metallic building materials, such as tiles, 
mosaics and wall tiles; raw materials for ceramic 
materials, sandstone for building, marble, stone and 
natural stone, clay; parquet flooring; non-metallic rigid 
pipes for building; water supply valves (neither of metal 
nor of plastic); non-metallic pipes for ventilation and air-
conditioning installations; non-metallic cabanas; non-
metallic doors and windows; building glass and glazing.
 
20 Furniture of all kinds, particularly furniture for 
toilets and kitchens; plastic indoor blinds and their slats; 
plastic boxes, cases and containers; mirrors and 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; 
decorative wall fittings (not of textile); non-metallic locks 
(other than electric); non-metallic plugs; plastic valves 
for drain pipes and water supply valves; plastic drain 
traps (valves) and non-metallic valves (other than 
machine parts); mirrors (silvered glass). 
 
21 Combs, brushes, sponges, soap dishes, 
sponge holders, washbasins, buckets, basins, brush 
holders, coasters, soap savers, soap dispensers, toilet 
brushes, toilet paper roll holders, towel holders (of non-
precious metal); perfume and cologne sprayers; baby 
bathtubs; heat-insulated containers; ceramics for 
household purposes; glass and porcelain flasks; 
glassware; bottles, insulated flasks, jugs, pitchers, 
vases, mortars, salt cellars, cooking pot sets, flower 
pots, fruit bowls, pots, non-electric coffeepots, teapots, 
oil and vinegar cruets; laundry drying racks, laundry 
hangers and ironing boards; porcelain, terra cotta or 
glass works of art; cooking utensils and containers for 

household or kitchen use (of non-precious metal); 
watering devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0908342 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200700056 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.01.04 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.07 DK VA 2005 03669 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stelton A/S, Christianshavns Kanal 4, 1406, 
KØBENHAVN K, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys, 
ironmongery, money clips of common metals, rings of 
common metal for keys. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms, razors (electric and non-electric); ice 
scrapers; barbecue tongs, salad tongs, palette knives, 
cheese knives, carving knives, foil cutters and ice 
tongs. 
 
9 Credit card holders of common metal; 
measuring cups for coffee. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; oil lamps, hot 
plates and burners. 
 
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; 
handbags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
 
20 Furniture, including furniture for storage of 
CDs, racks, including wine racks of metal; furniture in 
the form of newspaper holders, mirrors, picture frames; 
articles (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; corks for bottles, 
especially wine bottles (wine stoppers). 
 
21 Household and kitchen utensils including 
containers (not of precious metals or coated therewith), 
including plates, trays, pots, pans, saucepans, dishes, 
salt and pepper mills (hand-operated), coasters (not of 
paper or table linen), place card holders (not of 
precious metals), napkin holders and rings (not of 
precious metals), drip-catchers, wine funnels, bottle 
pourers, ice buckets, trays, kitchen roll holders, 
coffeepots and coffee services (not of precious metals), 
teapots and non-electric tea warmers, coffee glasses 
and coffee mugs, espresso cups, vacuum jugs, bottle 
openers, corkscrews, wine coolers, combs and 
sponges, brushes, brush-making materials, articles for 
cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-
worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware (not included in 
other classes), including vases, candlesticks, tea light 
holders; barbecue brushes, cake servers, lasagne 
servers and carving boards; saucettes consisting of a 
melting bowl heated by a tea light candle. 
 
34 Smokers' articles, including ashtrays (not of 
precious metal), cigar cutters. 
 
35 Advertising, the bringing together, for the 
benefit of others, of (excluding the transport thereof) 
common metals and their alloys, ironmongery, hand 

tools and implements (hand-operated, cutlery, side 
arms, razors (electric and non-electric), ice scrapers, 
barbecue tongs, salad tongs, palette knives, cheese 
knives, carving knives, foil cutters and ice tongs, credit 
card holders of common metal, measuring cups for 
coffee, apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, oil lamps, hot 
plates and burners, leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials and not included in 
other classes, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, handbags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, furniture, including 
furniture for storage of CDs, racks, including wine racks 
of metal, furniture in the form of newspaper holders, 
mirrors, picture frames, articles 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, corks for bottles, 
especially wine bottles (wine stoppers), household and 
kitchen utensils including containers (not of precious 
metals or coated therewith), including plates, trays, 
pots, pans, saucepans, dishes, salt and pepper mills 
(hand-operated), coasters (not of paper or table linen), 
place card holders (not of precious metals), napkin 
holders and rings (not of precious metals), drip-
catchers, wine funnels, bottle pourers, ice buckets, 
trays, kitchen roll holders, coffeepots and coffee 
services (not of precious metals), teapots and non-
electric tea warmers, coffee glasses and coffee mugs, 
espresso cups, vacuum jugs, bottle openers, 
corkscrews, wine coolers, combs and sponges, 
brushes, brush-making materials, articles for cleaning 
purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building), glassware, porcelain 
and earthenware, including vases, candlesticks, tea 
light holders; barbecue brushes, cake servers, lasagne 
servers and carving boards; saucettes consisting of a 
melting bowl heated by a tea light candle, smokers' 
articles, including ashtrays (not of precious metal) as 
well as cigar cutters, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0908898 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200700185 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.01.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Compact discs, read-only-memory discs (CD-
ROMs), DVDs and other digital data carriers; electronic 
and digital publications, on data carriers or otherwise. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter, including books, newspapers, magazines, 
guides, programme listings, brochures, leaflets and 
other publications; instructional and teaching material 
(except apparatus). 
 
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 Advertising and advertising agency services; 
advertising and promotion; dissemination of advertising 
matter; business management; office functions; 
establishing and managing databases in the field of 
showbusiness, 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 including 
via radio, television, teletext, the Internet or other 
networks, electronic or otherwise. 
 
36 Financial affairs, fiscal affairs; monetary 
affairs; financing services; stock brokerage 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. 
 
38 Telecommunications; transmission of radio 
and television programmes; transmission of sound, text 
and/or images via satellite; telex, telegram, telephone, 
radio, telephony and telegraphic services; provision of 
access to the Internet (services of an internet access 
provider); rental of telecommunication equipment; news 
agencies; news services; the aforesaid services also 
through radio, television, teletext, the Internet or other 
networks, electronic or otherwise. 
 
41 Education and entertainment; compiling 
producing, directing and performing of radio, television, 
audiovisual, musical, entertainment and theatre 
programmes; production of films and videotapes; 
organising sporting, cultural, musical and educational 
events; organisation of trade fairs and exhibitions for 
cultural and educational purposes; providing of 
information in the fields of show business, 
entertainment, radio and television programmes, 
motion picture films, culture, education, entertainment 
and sport (content); devising concepts for(game)shows 
on radio and television, including formats; films and 
video rental; rental of show scenery; publishing, lending 

and dissemination of books, newspapers, magazines, 
guides, programme listings and other publications; 
publishing services; lottery services; the aforesaid 
services including via radio, television, teletext, the 
Internet or other networks, electronic or otherwise; 
making photographic, film and video reports; 
photography and editorial services. 
 
42 Copyright management; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0909173 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200700245 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.01.04 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.24 DE 305 70 595.4/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wacker Construction Equipment AG, Preussenstrasse 
41, 80809, MÜNCHEN, DE 

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

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

 7 Work machines for the building industry and 
for the building material industry; vibration and 
oscillation machines, machine vibration and oscillation 
devices, motor driven vibration and oscillation tools; 
motor driven hammers, drilling machines, hammer 
drills, rammers, tampers machines for soil compaction 
and asphalt compaction, namely rollers, plates; pumps 
for clean water and dirty water (machines), cutting 
devices and joint cutting devices, in particular cutting 
devices for asphalt and concrete; machine concrete flat 
pans, in particular concrete impeller flat pans power 
trowels and stripping devices; electric power generators 
as well as components for the aforementioned goods 
(as far as contained in this class), all goods for the 
building industry and for the building material industry. 
 
9 Remote controls, in particular radio controls, 
infrared remote controls and combinations thereof for 
remote control of switching devices and control units; 
electric switching devices and control units, in particular 
frequency and voltage converters as well as 
components for the aforementioned goods, all goods 
for the building industry and for the building material 
industry. 
 
11 Lighting installations for construction sites. 
 
36 Leasing of construction machines. 
 
37 Rental of construction machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0909174 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200700246 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.01.04 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.12 CN 5475779 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sinochem Corp, Sinochem Tower, A2 Fuxingmenwai 
Dajie, BEIJING, CN 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Refrigerants; industrial chemicals; acids; 
alkalies; bases (chemical preparations); salts (chemical 
preparations); citric acid for industrial purposes; 
benzene derivatives; propyl alcohol; furfural; esters; 
surface-active chemical agents; ketones; aniline; 
caprolactam. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0910265 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200711062 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Coffee Beanery Ltd, G-3429 Pierson Place, 
MI48433, FLUSHING, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, processed herbs and spices. 

 
35 Retail store services featuring coffee, tea, 
herbs and spices, and coffee and tea accessories. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0911493 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200701697 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.02.15 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.10 DE 306 62 122.3/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

Prosecco2go 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Binderer St Ursula Weinkellerei GmbH, Mainzer 
Strasse 186, 55411, BINGEN AM RHEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, all goods 
aforementioned originate from Italy. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers), in 
particular wines, all goods aforementioned originate 
from Italy. 
 
43 Accommodation and catering for guests. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0911841 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200701962 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.02.22 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.10 DE 306 62 112.6/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Binderer St Ursula Weinkellerei GmbH, Mainzer 
Strasse 186, 55411, BINGEN AM RHEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, all goods 
aforementioned originate from Italy. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers), in 
particular wines, all goods aforementioned originate 
from Italy. 
 
43 Accommodation and catering for guests. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0913778 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200702864 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arcandor AG, Theodor-Althoff-Str. 2, 45133, ESSEN, 
DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Retail services in the field of commerce also 
via Internet concerning goods of bleaching preparations 
and other substances for laundry use, cleaning 
preparations, polishing preparations, scouring 
preparations and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, 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, hand tools 
and implements (hand-operated), cutlery, side arms, 
razors, scientific apparatus and instruments, nautical 
apparatus and instruments, surveying apparatus and 
instruments, photographic apparatus and instruments, 
cinematographic apparatus and instruments, optical 
apparatus and instruments, weighing apparatus and 
instruments, measuring apparatus and instruments, 
signalling apparatus and instruments, checking 
(supervision) apparatus and instruments, life-saving 
and teaching apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for conducting electricity, apparatus 
and instruments for switching electricity, apparatus and 
instruments for transforming electricity, apparatus and 
instruments for accumulating electricity, apparatus and 
instruments for regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, apparatus for 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, 
apparatus for lighting, apparatus for heating, apparatus 
for steam generating, apparatus for cooking, apparatus 
for refrigerating, apparatus for drying, apparatus for 
ventilating, apparatus for water supply and sanitary 
purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, 
air or water, precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric 
instruments, paper, cardboard and goods made from 
these materials, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or 
household purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites , instructional and 
teaching material, plastic materials for packaging, 
printers' type, printing blocks, leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods 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, 
ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, padding and stuffing materials, raw 
fibrous textile materials, yarns and threads, textiles and 
textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, 
headgear, lace and embroidery, ribbons and braid, 

buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors, wall 
hangings, games and playthings, gymnastic and 
sporting articles, decorations for Christmas trees, meat, 
fish, poultry and game, meat extracts, preserved fruits 
and vegetables, frozen fruits and vegetables, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
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, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains, live animals, fresh fruits 
and vegetables, seeds, natural plants and flowers, 
foodstuffs for animals, malt, beers, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other preparations for making 
beverages, alcoholic beverages, tobacco, smokers' 
articles, matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0913873 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200702891 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.04 DE 305 45 819.1/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAN Genuine Part 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, 
80995, MÜNCHEN, DE 

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

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

 7 Internal combustion engines for air and water 
vehicles; internal combustion engines for stationary 
systems, particularly for co-generation plants and 
emergency power generators; parts for internal 
combustion engines for land, air and water vehicles as 
well as for stationary systems, particularly crankcases, 
cylinder heads, cylinder liners, pistons, connecting 
rods, bearing caps, crankshafts, control shafts, push 
rods, rocker arms, valves, valve caps, oil pans, oil, 
water, fuel, fuel-injection and lubricant pumps as well 
as filters, aforesaid parts also as exchange or spare 
parts; accessories for internal combustion engines for 
air and water vehicles and for stationary systems, 
included in this class, gas and fluid-conducting pipes, 
sound-attenuating cladding, capsules and panels; add-
on devices for internal combustion engine for air and 
water vehicles as well as for stationary systems, 
namely turbochargers, air compressors, retarders, 
flywheels, clutches, starters, alternators, radiators, fans 
and actuating devices for additional aggregates. 
 
9 Electric and electronic regulating and control 
units and instruments for use in internal combustion 
engines, particularly for controlling, regulating and 
monitoring the fuel injection, as well as for use in motor 
vehicles for controlling, regulating and monitoring the 
driving operation. 
 
12 Parts and accessories, included in this class, 
for motor vehicles, commercial vehicles, trucks, 
buses/coaches; accessories for internal combustion 
engines for land vehicles included in this class, sound-
attenuating cladding, capsules and panels; add-on 
devices for internal combustion engines for land 
vehicles, namely turbochargers, air compressors, 
retarders, flywheels, clutches, radiators, fans and 
actuating devices for additional aggregates. 
 
16 Printed products; brochures, data sheets, 
catalogues, photographs, printed product information, 
handling, operating, maintenance, care, installation, 
assembly and repair instructions; letter sheets, labels 
(not of textile materials), stickers, bands for coding 
purposes, made of paper or cardboard with adhesive 
surface; packing material and packaging made of 
paper, cardboard, synthetic materials, included in this 
class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0915650 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200703553 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.29 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.19 DK VA 2006 03005 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600, 
GLOSTRUP, DK 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, 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. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0915766 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200703578 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.29 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.01 DE 306 67 006.2/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schering AG, Müllerstrasse 178, 13353, BERLIN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 

 
10 Surgical and medical instruments and 
devices, medicinal catheters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0916311 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200703831 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.28 BX 1116319 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 La Communauté Européenne representée par la 
Commission des Communautés Européennes, Rue de 
la Loi 200, 1049, BRUSSEL, BE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer operating programs; 
software (recorded programs); computer programs 
(downloadable software); recorded computer programs; 
all the afore-mentioned goods solely in relation with 
analysis and information in connection with chemical 
products and chemical management; data processing 
equipment and computers; software used in relation 
with analysis and information in connection with 
chemical products; transmitters (telecommunication); 
electronic signal transmitters; software used in relation 
with electronic signal transmitters; diagnostic apparatus 
not for medical purposes; apparatus for the diagnosis of 
chemical substances not for medical use; instruments 
and machines for materials testing including 
instruments and machines for testing chemical 
products; electronic publications (downloadable); 
electronic publications (downloadable) about chemical 
products, the chemicals industry, chemical risks and 
safety in the field of chemistry. 
 
35 Data compilation and systemization in a 
database, especially data compilation and 
systemization in connection with chemical products in a 
central file; information research in computer files for 
third parties; administrative management of central 
databases, including central databases in connection 
with chemical products; computer file management; 
computer file management in connection with chemical 
products; assistance in computer file management, 
including assistance in computer file management in 
the field of chemical products; all the aforementioned 
services being in connection with the evaluation of 
chemical substances. 
 
38 Telecommunications; communications by 
computer terminals; computer aided transmission of 
messages and images; electronic mail; information on 
telecommunication, including information on 
communication by computer terminals and computer 
aided transmission of messages and images; computer 
aided transmission of messages and images and 
communications by computer terminals in connection 
with information and data about chemical products; all 
the aforementioned services being in connection with 
the evaluation of chemical substances. 
 
41 Training especially relating to chemical 
products, software, software for central databases and 
central databases relating to chemical products; 
exploitation of electronic (non downloadable) 
publications online; publication of texts (other than 
advertising texts); publication of books, manuals, 
booklets, circulars, magazines and periodicals; 
electronic publishing of books, documents and circulars 
online; all the aforementioned services being in 
connection with the evaluation of chemical substances. 
 
42 Design and development of software; 
software consultancy; computer programming; 

development (design) of software; software rental; 
installation, software maintenance and updating; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); all the 
afore-mentioned services solely in relation with analysis 
and information in connection with chemical products 
and chemical management; scientific and technological 
services and related research and design services; 
design and development of computers; chemical 
analyses, chemical research; technical project studies; 
granting of intellectual property licenses; all the 
aforementioned services being in connection with the 
evaluation of chemical substances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0916504 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200711460 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Medestea Research & Production SpA, Via Ribes 5, 
10010, CELLERETTO GIACISA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Nutritional integrators for iron deficiency. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0917022 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200704059 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 41, 48155, 
MÜNSTER, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Machine-readable data media of all kind; 
computer programmes recorded on data carriers and 
data storage devices; data processing apparatus, 
computers and data processing installations consisting 
of the aforesaid devices. 
 
37 Installation and maintenance of data 
processing installations. 
 
42 Development, preparation, installation and 
maintenance of data processing programmes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0917518 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200704342 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 41, 48155, 
MÜNSTER, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Machine-readable data media of all kind; 
computer programmes recorded on data carriers and 
data storage devices; data processing apparatus, 
computers and data processing installations consisting 
of the aforesaid devices. 
 
37 Installation and maintenance of data 
processing installations. 
 
42 Development, preparation, installation and 
maintenance of data processing programmes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0918380 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200704687 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.27 DE 306 39 996.2/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 European Commodity Clearing AG, Neumarkt 9-19, 
04109, LEIPZIG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial affairs, in particular services of a 

stock exchange, of an electronic stock exchange; 
services of a bank, of a clearinghouse as well as of a 
stock and/or financial broker; stock exchange 
quotations; ascertaining, calculation and publication of 
indices in connection with stock exchange-traded 
securities and options and future contracts; information 
services relating to finance and the stock exchange 
provided on-line from computer databases or the 
Internet; leasing access time to a computer data base 
and to computer networks. 
 
38 Telecommunications, namely reception, 
storage and transmission of information and data by 
means of electronic transmission; providing 
telecommunications connections to global computer 
and radio networks; transmission of electronic mail. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0919812 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200705417 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr Willmar Schwabe GmbH & Co KG, Willmar-
Schwabe-Strasse 4, 76227, KARLSRUHE, DE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

124 
 

(111) Int.reg.nr: 0920101 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200705489 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.22 SE 2006/10003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cash Guard AB, Propellervägen 10-12, 18362, TÄBY, 
SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Safes and cash boxes, safety boxes for 
transport of valuables. 
 
36 Storage of valuable documents and 
valuables. 
 
37 Installation, maintenance and servicing of 
security systems/safety devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0922580 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200706467 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, 13342, 
BERLIN, DE 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations, therapeutics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0922852 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200706685 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.14 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.01 CH 556454 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Petronilla Brand Investments SA, c/o Fiduciaire Saga, 
Rue du Petit-Chêne 38, 1001, LAUSANNE, CH 

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

these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; purses; umbrellas. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, in particular 
sports and leisure wear, sports and leisure shoes, caps.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0923647 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200711463 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yonex KK, 23-13, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, 113-
8543, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Backpacks; bags for sports; handbags; 

parasols; rucksacks; traveling bags; umbrellas. 
 
25 Belts (clothing); boots; boots for sports; caps 
(headwear); clothing; coats; footwear; hats; headbands 
(clothing); headgear for wear; inner soles; jackets 
(clothing); jerseys (clothing); knitwear (clothing); 
outerclothing; overalls; overcoats; pants; parkas; 
pullovers; ready-made clothing; shirts; shoes; skirts; 
socks; sports jerseys; sports shoes; stockings; sun 
visors; sweaters; tee-shirts; trousers; underclothing; 
underpants; underwear; vests; waterproof clothing; 
wristbands (clothing). 
 
28 Balls for games; gloves for games; golf bags, 
with or without wheels; golf clubs; golf gloves; gut for 
rackets; men's and women's athletic supporters (sports 
articles); nets for sports; rackets; shuttlecocks; strings 
for rackets; tennis ball throwing apparatus; tennis nets; 
toys; wax for skis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0924416 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200707337 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.10 CH 553033 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tyco International Services GmbH, Bahnhofstrasse 29, 
8200, SCHAFFHAUSEN, CH 

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

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

 7 Machines and machine tools; motors (except 
for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; egg incubators. 
 
8 Hand-operated hand tools and instruments; 
cutlery, forks and spoons; 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, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic data media, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment; 
fire extinguishers. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made thereof included in this class; goods of 
semi-processed plastics; packing, stopping and 
insulating materials; non-metallic flexible pipes. 
 
37 Construction; repair; installation services. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0924418 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200707338 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.10 CH 553051 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tyco International Services GmbH, Bahnhofstrasse 29, 
8200, SCHAFFHAUSEN, CH 

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

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

 7 Machines and machine tools; motors (except 
for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; egg incubators. 
 
8 Hand-operated hand tools and instruments; 
cutlery, forks and spoons; 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, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic data media, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment; 
fire extinguishers. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made thereof included in this class; goods of 
semi-processed plastics; packing, stopping and 
insulating materials; non-metallic flexible pipes. 
 
37 Construction; repair; installation services. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0924863 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200707438 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.04 IT UD2006C000359 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Illycaffè SpA Con Unico Socio, Via Flavia, 110, 34147, 
TRIESTE (TS), IT 

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

NO 
(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. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
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. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; bar, coffee bar and 
restaurant services; provision of foodstuffs and/or 
beverages by automatic vending machines; advice with 
regard to the aforesaid services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0924874 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200707440 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.14 DK VA 2006 03656 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860, SØBORG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, naturopathic and dietary 

preparations and food supplements for medical 
purposes, including preparations and supplements for 
ophthalmologic purposes, including preparations and 
supplements against light sensitivity and prevention 
and treatment of tired or dry eyes; eye drops and eye 
bath preparations based on extracts from plants. 
 
29 Food supplements and health food (not for 
medical purposes and not included in other classes), 
primarily consisting of dried, pulverized and extracted 
flowers, berries, roots and leaves, as well as dried 
herbs, fish and meat. 
 
30 Food supplements and health food (not for 
medical purposes and not included in other classes), 
primarily consisting of herbs (dried spices). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0927393 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200708501 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Huai Qing Chen, 44-1, Hetou, Jiexia Village, Xincuo 
Town, 350300, FUQING, FUJIAN, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Clocks; watch bands; chronographs; speaker 

clocks; electric clocks and watches; cases for clock and 
watchmaking; watches; watch cases; stopwatches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0927396 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200708503 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Crayons, Indian ink, drawing stencils of 

plastic, drawing pads, colouring books, drawing foil and 
modelling wax. 
 
28 Playthings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929039 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200709038 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 medilab GmbH & Co, Röntgenstr. 15, 97230, 
ESTENFELD, DE 

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

instruments and apparatus, in particular apparatus for 
the treatment of pain. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0929049 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200709040 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.07 EM 005700364 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Thomas Wagner GmbH, Grube 27, 82377, 
PENZBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Rolling luggage; suitcases, briefcases, trunks 

and travelling bags, vanity cases; travel bags, school 
bags, cosmetics bags (empty); rucksacks, kit bags, 
flight bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929090 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200709050 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polyplast Müller GmbH, An der Bleiche 48, 47638, 
STRAELEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Plastics, unprocessed; masterbatches, 

namely chemical additives for paints, as far as 
contained in this class; compounds, namely mixtures of 
chemical compounds, as far as contained in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0929149 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709063 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Don Ed Hardy 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hardy Life LLC, 849 S. Broadway, Suite 1102, CA 
90014, LOS ANGELES, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, namely, shirts, jackets, pants, 

sweatshirts, skirts, t-shirts, tank tops, long sleeved t-
shirts; shoes; hats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929162 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200709065 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.07 DK VA 2006 04453 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Danisco A/S, Postboks 17, 1001, KØBENHAVN K, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for industrial purposes; 
enzymes, enzyme blends, enzyme and stabilizer 
blends, enzyme and emulsifier blends, all for use in the 
foodstuff industry. 
 
30 Baking powder and bread improvers (not 
included in other classes) for domestic purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0929619 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200709177 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avon Products Inc, 1345 Avenue of the Americas, 
NY10105-1096, NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Non-medicated toilet preparations; skin care 

preparations; body and beauty care preparations; 
powders, creams and lotions, all for the face, hands 
and body; nail polish; nail polish remover; cosmetics; 
soaps; shower and bath preparations; preparations for 
the hair; preparations for cleaning the teeth; shaving 
and aftershave preparations; perfumes, toilet waters, 
eau de Cologne; deodorants and anti-perspirants for 
personal use; toilet articles; essential oils; all the 
aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets 
comprised of some or all of these items. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929623 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200709179 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.05 EM 005599022 
(540) Gjengivelse av merket: 

Tech-ni-Fold 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tech-ni-Fold Ltd, Unit 2, St John's Business Park, 
LE174JL, LUTTERWORTH, LEICESTERSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Accessories for printing machines; machines 

for cutting, perforating, creasing or folding paper or 
card; parts and fittings for the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0929651 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200709187 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.30 EM 005511134 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Svenskt Tenn AB, Box 5478, 11484, STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys as well as 
thereof manufactured fancy goods and figurines; bells, 
coat pegs of metal, knobs of metal, doorknockers, foot-
scrapers, weathervanes of metal, memorial plates of 
metal, rings of common metal for keys, buckles of 
common metal. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; knives, forks, spoons and servers. 
 
11 Lighting apparatus and installations, including 
chandeliers, ceiling lights, wall lamps, standard lamps, 
electric candlesticks, oil lamps, lampshades, hot plates, 
plate warmers; ornamental fountains; toilet seats. 
 
14 Fancy goods, cups, goblets, trays for 
household purposes, napkin rings, candle 
extinguishers, candlesticks, hand-operated salt and 
pepper mills, flasks, kitchen utensils and containers for 
household purposes, all these goods made of precious 
metals, their alloys or coated therewith; jewellery (also 
paste jewellery), pearls, precious stones; medals; key 
rings (trinkets or fobs), textile lanyards (key cords); 
clocks, watches, horological and chronometric 
instruments; watch cases. 
 
16 Table cloths, table mats and table napkins of 
paper; coasters of paper; wrapping paper; toilet paper 
and other sanitary paper; note books, writing or drawing 
books, printed publications, catalogues, calendars, 
albums, loose-leaf binders; blinds of paper; boxes of 
cardboard or paper, posters, graphic prints, letter 
cutters, paper knives (office requisites), announcement 
cards (stationery), paper-weights, letter trays, 
bookends, bookmarkers, desk tidies; instructional and 
teaching material (except apparatus). 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins; trunks, travelling bags, bags, 
garment bags for travel, handbags, rucksacks, school 
bags, briefcases, pocket wallets, purses, key cases 
(leatherware); leather straps used as lanyards with 
attached holder for holding things like keys and cellular 
phones (not especially adapted); umbrellas, parasols; 
walking sticks; sling bags for carrying infants; horse 
blankets. 
 
20 Furniture and parts of furniture; cushions, 
pillows, mirrors, hatracks, coat stands, clothes hangers, 
picture frames, display boards, keyboards for hanging 
keys; curtain hooks, curtain rods, curtain rings, curtain 
tie-backs; slatted indoor blinds; cases of wood or 
plastic; fireguards; works of art, of wood, wax, plaster or 
plastic; straw plaits; wickerwork; mobiles (decorations); 
goods (not included in other classes) of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
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amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials, or of plastics. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); tableware 
(other than knives, forks and spoons), not of precious 
metal; paper plates; trays for domestic purposes (not of 
precious metal); brushes (except paint brushes); 
articles and instruments (hand-operated) for cleaning 
purposes; polishing gloves, gardening gloves; 
candlesticks, candle rings and candle extinguishers, not 
of precious metal; figurines and works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass; earthenware; pots, urns 
and vases, not of precious metal; watering cans; toilet 
paper holders, soap boxes, soap holders and soap 
dispensers; glassware, porcelain and earthenware, not 
included in other classes. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes, table cloths, oilcloths, table linen (textile), 
table mats (not of paper), place mats of textile, towels 
of textile, household linen, handkerchiefs of textile, 
pillow shams, sheets, bed linen, blankets, bed covers, 
mattress covers, upholstery fabrics, furniture coverings 
of textile or plastic, wall hangings of textile, door 
curtains, blinds of textile, curtains of textile or plastic. 
 
25 Clothing, including clothing for children and 
babies, aprons, underwear, bedwear, bath robes, 
dressing gowns, scarves, headgear, slippers and other 
footwear; belts, also textile. 
 
26 Textile ribbons or straps used as lanyards 
with attached holder for holding things like keys and 
cellular phones (not especially adapted). 
 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile). 
 
28 Games and playthings. 
 
35 Retail services in relation to eg furniture, 
carpets, rugs, mats, curtains, household and kitchen 
utensils, fabrics, textiles, gifts, fancy goods, works of 
art, lighting articles, jewellery, clothing and clothing 
accessories; organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes. 
 
41 Academies (education); cultural activities; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; arranging of seminars and conferences on 
matters related to interior design, furnishing and the 
history of art; providing museum facilities (presentation 
and exhibitions); publication of books, publication of 
texts (other than publicity texts); rental of sound and 
image recordings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932287 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200710312 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.29 CH 560487 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Foodstuffs for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932327 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200710324 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Francisco Javier López Pérez, Avda. Meridiana, 354-1º, 
08027, BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
45 Legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

131 
 

(111) Int.reg.nr: 0932572 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200710379 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.19 FR 06 3 470 397 
(540) Gjengivelse av merket: 

S-FAB 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Saint-Gobain Technical Fabrics Europe, 130 avenue 
des Follaz, 73000, CHAMBERY, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Glassfibre mats, felts, fleeces and fibreglass 

fabrics for acoustic and thermal insulation, for sealing 
and anti-corrosion purposes. 
 
19 Glassfibre mats, felts, fleeces and glassfibre 
fabrics for building purposes. 
 
21 Glassfibre mats, felts, fleeces and glassfibre 
fabrics for reinforcing plastic materials, rubber, metals, 
bitumens, plaster and paper, as well as for 
manufacturing paper and for filtration. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932619 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200710395 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.05 DE 307 08 023.4/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wiebold-Confiserie GmbH & Co KG, Ernst-Abbe-Str. 2, 
25337, ELMSHORN, DE 

(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. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices, 
chocolates, namely chocolate truffles and pralines, 
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932656 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200710403 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zipcar Inc, 25 First Street, 4th Floor, MA02141, 
CAMBRIDGE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Motor vehicle sharing services, namely 

scheduling, planning, organizing, managing and 
providing the temporary use of motor vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932736 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200710418 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.23 IT AN2007C000079 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Antonio Merloni SpA, Via Veneto, 116, 60044, 
FABRIANO (AN), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for use in recording, producing, 

presenting, broadcasting, transmitting, receiving, 
processing, reproducing, encoding and decoding of 
radio and television programs, information and data, in 
particular radios, televisions, audio and video 
recorders, telephone apparatus, computers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0932749 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200710420 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.20 DE 306 78 737.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tim Schulte-Frankenfeld, Reckenberger Str. 54a, 
33332, GÜTERSLOH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Fire extinguishing compositions, fireproofing 

preparations. 
 
9 Extinguishers, asbestos clothing for 
protection against fire, fire blankets, fire fighting 
vehicles, fire alarms, fire beaters, clothing for protection 
against fire, fire engines, fire hose nozzles, sprinkler 
systems for fire protection. 
 
37 Fire alarm installation and repair, refill of 
extinguishers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932763 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200710421 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AAF-McQuay Inc, 10300 Ormsby Park Place, Suite 
600, KY40223-6169, LOUISVILLE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Air filters. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932768 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200710422 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 International Cellulose Corp, 12315 Robin Blvd, 
TX77045, HOUSTON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Acoustical and thermal insulation material. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932779 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200710423 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Data processing programs. 

 
42 Development, generation and renting of data 
processing programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932802 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200710425 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.15 EM 005470703 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reinhold Richter, Wilhelmstrasse 9, 33332, 
GÜTERSLOH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery and cosmetics. 

 
9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, precious and semi-precious stones, 
and jewellery made therefrom, pearls; horological and 
chronometric instruments. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials included in this class, in 
particular bags, luggage, rucksacks, pocket wallets, 
purses and small leather goods of all types; umbrellas, 
parasols and walking sticks. 
 
24 Textiles and textile goods, bed and table 
linen, bed and table covers. 
 
25 Clothing, including night clothing, underwear, 
ladies' underwear, hosiery, waistcoats, scarves, 
headgear, belts; footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0932808 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200710427 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.06 FR 07 3 479 553 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Insulin injector pens. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932809 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200710428 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.06 FR 07 3 479 555 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Insulin injector pens. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932810 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200710429 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.06 FR 07 3 479 556 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Insulin injector pens. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0932822 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200710431 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.13 DE 306 62 936.4/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWS Speditions-GmbH 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 SWS Speditions-GmbH, Ottostrasse 22b, 76227, 
KARLSRUHE, DE 

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

 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
transportation information; delivery of goods; charter 
services; haulage services (transport of goods); 
removal services; storage and packaging of goods; 
storage of boats; unloading cargo; storage information; 
storage of goods; logistics in the transport sector; air 
transport; furniture transporting services; navigation 
services (freight transport); marine transport services; 
stevedoring; river transport, railway transport, 
transshipment services; car transport, barge transport, 
hauling and boat transport; transportation of goods; 
rental of warehouses and rental of storage containers; 
water supplying (transport); delivery of mail-order 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

134 
 

(111) Int.reg.nr: 0932823 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200710432 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nice Group Co Ltd, 3 Shangshuinan, LISHUI CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Washing powder; soaps; toilet soaps; 

shampoos; hair conditioners; facial washing milks; bath 
lotion; antimicrobial hand lotion; laundry bleach; laundry 
preparations; fabric softeners for laundry use; stain 
removers; cleaning preparations; toilet cleaning 
preparations; glass cleaning preparations; stain-
removing agents; shining preparations (polish); floor 
wax; laundry glaze; furbishing preparations; perfumery; 
cosmetics; toilet water; mouth washes, not for medical 
purposes; toothpaste; potpourris (fragrances); 
shampoos for pets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0932824 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200710433 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aliaune Thiam, 2009 West Main Street, VA22980, 
WAYNESBORO, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Audio tapes featuring music; prerecorded 

audio tapes featuring music; video tapes featuring 
music; prerecorded video tapes featuring music; 
compact discs featuring music; phonograph records 
featuring music; prerecorded video cassettes featuring 
music; prerecorded audio cassettes featuring music; 
DVDs featuring music; downloadable musical sound 
recordings; musical sound recordings; musical video 
recordings. 
 
41 Entertainment services, namely, audio 
recording and production; music production services; 
record production; videotape production; sound 
recording studios; entertainment, namely, live 
performances by a musical artist; entertainment, 
namely live music concerts; entertainment services, 
namely, providing prerecorded music, information in the 
field of music, and commentary and articles about 
music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related 
film clips, photographs, and other multimedia materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933234 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200710659 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avon Products Inc, 1345 Avenue of the Americas, 
NY10105-1096, NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Non-medicated toilet preparations; skin care 

preparations; body and beauty care preparations; 
powders, creams and lotions, all for the face, hands 
and body; nail polish; nail polish remover; cosmetics; 
soaps; shower and bath preparations; preparations for 
the hair; preparations for cleaning the teeth; shaving 
and aftershave preparations; perfumes, toilet waters, 
eau de Colognes; deodorants and anti-perspirants for 
personal use; toilet articles; essential oils; all the 
aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets 
comprised of some or all of these items. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933239 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200710662 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.22 EM 005922901 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barilla G e R Fratelli SpA, Via Mantova, 166, 43100, 
PARMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, bread substitutes and other bread 
products; snacks made from cereals; biscuits, pastry 
and confectionery; chocolate and chocolate-based 
products or products containing chocolate; bakery 
products; snacks and sweet snacks; preparations for 
making cakes; pizzas and preparations for pizzas; 
edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933257 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200710669 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.25 EM 005641964 
(540) Gjengivelse av merket: 

NCS Global Colour Management
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Skandinaviska Färginstitutet AB, Box 49022, 10028, 
STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Recorded computer data programs for choice 

of colour scheme, colour determination and design. 
 
16 Colour atlases and collections of colour 
samples, colour charts and separate colour samples; 
colour-prints; all being printed matter. 
 
42 Consultation, advice, information and 
research relating to colour accuracy and choice of the 
accurate colour scheme, including analysis, 
determining of standard, implementation, following up 
and quality control as well as drafting of manuals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0933264 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200710671 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Area Infinitas - Design de Interiores SA, Campo 
Grande, n° 28, 10° C, 1700-093, LISBOA, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Candles. 

 
8 Cutlery. 
 
11 Apparatus for lighting for use in the home and 
in studies. 
 
20 Furniture of all kinds for the home, study and 
garden, mirrors, picture frames, furniture and 
decorative items not included in other classes. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers, 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers. 
 
27 Carpets. 
 
28 Decorations for Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933279 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200710675 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.09 DE 306 68 615.5/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Musenhof Deidesheim GmbH & Co KG, Weinstr. 51, 
67146, DEIDESHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetic substances adapted for medical use; 

dietetic foods and food supplements for medical 
purposes, including in powder or liquid form; food 
supplements, protein preparations, nutrition for 
athletes, all for medical purposes; vitamin preparations; 
mineral and trace element preparations. 
 
29 Food supplements, dietetic substances and 
food supplements for non-medical purposes (included 
in this class); food supplements, not for medical 
purposes, with a protein base, protein concentrates and 
preparations, not for medical purposes, being food 
additives or for preparing meals, including in 
combination with fruit, vegetables or herbs; milk, 
including mixed milk beverages, milk products, milk 
powder for food; edible oils and fats; soups and broths, 
preparations for making soups and concentrates, 
including in granulated, concentrated, powder or liquid 
form, including in preserved or frozen form; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jams, 
compotes; mixed, semi-prepared and prepared meals, 
including preserved, frozen or freeze-dried meals, other 
than ready-to-eat snacks with the exception of non-
salted snacks with a protein base, in particular bars 
made from protein compositions, all mainly consisting 
of meat, fish, poultry, game, prepared fruit and 
vegetables, pulses, cheese, eggs, potatoes, corn 
and/or potato products, all goods included in this class 
and all enriched with nutrients, proteins, vitamins, 
minerals or trace elements. 
 
32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; drinks, juices and fruit juices; syrups 
and other preparations, in particular with a protein 
base, for making beverages; beverages based on 
whey; non-alcoholic drinks with addition of proteins. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0933285 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200710679 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.18 BX 1137315 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Theo Henkelman Schoenen BV, Doemesweg 10, 
6004RN, WEERT, NL 

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

made of these materials and not included in other 
classes; animal skins; trunks and travelling bags. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Gymnastic and sporting articles, not included 
in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933289 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200710680 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.15 BX 1123115 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Icon Medialab Mijada AB, Birger Jarlsgatan 26, 2tr, 
11434, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electronic apparatus and instruments not 

included in other classes; audiovisual apparatus; 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing text, sound 
and/or images; magnetic data media; audio and video 
carriers in disc form; cassettes, compact discs, 
videotapes, video compact discs (optical discs), 
compact discs-interactive (CD-Is), CD-ROMs, DVDs; 
electronic and digital publications, recorded or not on 
media; data processing apparatus; computers, 
peripheral apparatus (equipment); telephony apparatus; 
television apparatus; recorded computer programs 
(software), especially for multimedia, broadband 
technology and for video applications, as well as for 
controlling computers; game consoles; computers for 
games; computer games; pocket computers, equipped 
or not with a network connection. 
 
16 Printed matter, including manuals, user 
manuals, instructional material, books, newspapers, 
magazines, pamphlets, leaflets and periodicals; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; typewriters and office 
requisites (excluding furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); cards and tapes 
of paper for recording computer programs. 
 
35 Advertising; business management; 
advertising and promotional prospecting; design and 
organization of publicity campaigns; dissemination of 
advertising material; marketing; consulting in marketing, 
as well as relating to internal and external business 
communications; consultancy for firms relating to 
organization and management; developing strategies 
and concepts for marketing purposes; developing 
concepts for corporate economics; consulting and 
information on the commercial management of 
companies, electronic marketing and business 
management, all such services in connection with the 
commercialization of services and goods; employment 
agency and consulting with regard to personnel and 
personnel management; provision, secondment and 
rental of personnel (temporary or not), as well as 
recruitment and selection of personnel, also for 
replacement, in particular for the requirements of the 
new media sector; setting up and management of 
databases; organization of trade fairs and exhibitions 
for commercial purposes; administrative processing of 
order forms in connection with services provided by a 
mail order enterprise; drawing-up of statistics; market 
study, research and analysis; rental of office machines; 
document reproduction; business information, also via 
the Internet, a cabled network or other forms of data 
transfer; intermediary services and business 
management consulting concerning the sale of goods 
mentioned in classes 9 and 16; updating of data in the 
context of managing Internet sites; advertising, 
especially designing advertising material; editing of 
texts and laying out of pages for advertising purposes; 
rental of data processing apparatus. 
 
38 Telecommunications; communication by 
computer or with the aid of other electronic apparatus; 

digital transmission of sounds, text and/or images; 
electronic transmission of sounds, text and/or images; 
rental of telecommunication apparatus for transmitting 
sound, text and/or images; information on 
telecommunications (interactive or not); transmitting 
sound, text and/or images by satellite; telex services, 
telegraphy services, telephone services; wireless 
telephony services and telegraphy services; news 
agencies; interactive communication over networks 
(mobile or not), especially over the Internet, intranets 
and extranets, as well as by ISDN, by satellite and by 
cabled networks; provision of access to 
telecommunications networks, especially the Internet, 
for hosting Internet sites, as well as for requesting, 
storing and viewing information; television programme 
broadcasting; leasing of access time to computer 
databases. 
 
41 Teaching, providing of training, courses and 
instruction, in particular concerning new media; 
arranging and conducting of congresses, seminars, 
conferences and other similar educational activities; 
organisation of trade fairs and exhibitions for 
educational purposes; organization of sporting events; 
television programme and theatre production, as well 
as films, video films and other similar audio-visual 
works; presentation and production of television 
programmes and of theatre, using new media 
technologies or not; presentation and performance of 
music and entertainment programs; rental of radio and 
television sets; publishing and distribution of books, 
magazines and other publications, in electronic form or 
not; lotteries; formulating instructional material; writing 
texts and laying out pages, other than for advertising 
purposes. 
 
42 Web site design and development; Web site 
hosting; updating of software in the context of 
managing Web sites; programming, development and 
engineering services regarding information technology; 
development of software; product development; 
software maintenance and updating; development of 
strategies and concepts concerning multimedia and 
information technologies (IT); development of software 
for computer games; development and design of 
company vignettes and logos, not for advertising 
purposes; designing shop interiors; digital industrial 
design (graphic arts designing), also in the field of 
broadband communication; development of software in 
the field of broadband communication; monitoring and 
control services in the context of managing projects 
concerning new media; advice on automation; 
consulting in connection with the use of software, in 
particular in connection with new media; design and 
development of new technologies and products linked 
to new media; software rental; computer rental; sound, 
image and/or text digitizing services, also in the context 
of converting analogue and digital video images into 
digital video images intended for optical media; 
developing concepts for programmes and games for 
radio and television, especially concepts known as 
'formats'; consultancy and information related to such 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933292 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200710681 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zuccari SrL, Via del Commercio 66, 38100, TRENTO, 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0933301 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200710683 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522, 
HEIDENHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cotton wool and cotton wool products for 

cosmetic purposes, cotton wool balls, cotton sticks for 
cosmetic purposes, cotton pads, cotton wool in string 
form, cotton wool in strip form, each for cosmetic 
purposes; cosmetics, cosmetic preparations for skin 
and hair care, baby skin care products, in particular 
creams, oils, soaps, powders, shampoos, moist wipes 
of paper and/or cellulose impregnated with cosmetic 
lotions; cleaning preparations for personal hygiene 
equipment; medicated soaps; cleaning preparations 
with disinfectant properties; cotton wool pads. 
 
5 Pharmaceutical preparations as well as 
preparations for health care; disinfectants for health 
and medical purposes; chemical preparations for 
medical purposes for skin protection and cleansing for 
the purposes of personal hygiene; diagnostic 
preparations for medical purposes, test strips for 
diabetes and pregnancy tests, strips for cholesterol 
tests; plasters, adhesive plasters for curative purposes, 
including in the form of emergency dressings, sticking 
plasters, plasters for calluses and corns, plasters with 
active transdermal agents, rheumatism plasters, kidney 
plasters; adhesive dressings, dressings, included in this 
class, surgical dressings, in particular stomach pads, 
compresses, including gel and alginate compresses, 
swabs and tampons for medical purposes, gauze 
bandages, dressing gauze, also with material opaque 
to X-rays; X-ray contrast agents; first-aid boxes 
containing materials for dressings; bandages, in 
particular self-adhesive bandages, universal bandages, 
padded bandages; goods of cellulose and/or cotton 
wool for feminine hygiene, namely sanitary towels, 
sanitary pants, tampons, panty liners, maternity pads, 
cotton wool for medical purposes, belts for sanitary 
napkins; cotton wool and cotton wool products for 
medical and hygienic purposes; cotton wool or cellulose 
tissues impregnated with disinfectant preparations, with 
added oils and/or cleaning preparations, for medical 
purposes; medicated skin and hair care products; baby 
skin care products, namely medicated creams; sanitary 
napkins, napkin liners, napkin pants and absorbent 
pads for the sick and incontinent; diagnostic 
preparations for veterinary purposes; boxes and kits 
containing first-aid material, namely materials for 
dressings and pharmaceutical products, refill packs for 
first-aid boxes containing materials for dressings and 
pharmaceutical products, filled first-aid boxes; padded 
bandages, pull-on dressings and gauze dressings; 
fango packs consisting of medicinal mud; breast-
nursing pads; pants, woven and/or knitted or of 
cellulose, for fixing absorbent pads; pants, woven 
and/or knitted of textile thread, for fixing absorbent 
pads. 
 
9 Electric or electronic measuring apparatus 
and measuring instruments, including body temperature 
measuring apparatus, measuring scales, electric 
protective devices for old people and children, namely 
protective devices for sockets, stoves and night lights, 
intercom systems and instruments; filters of non-woven 
fabrics for respiratory masks and breathing apparatus; 
exposed films; computer programs, in particular for 
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applications relating to supply and/or disposal services 
in hospitals, nursing homes and out-patient care. 
 
10 Thermometers for medical purposes, electric 
or electronic measuring apparatus and measuring 
instruments for medical purposes, including body 
temperature measuring apparatus; orthopaedic 
bandages, artificial resin dressings, plaster bandages 
for orthopaedic purposes, support bandages; 
orthopaedic aids, in particular splints for the trunk and 
upper and lower limbs; compression stockings, anti-
thrombosis stockings; catheters, catheter sets, urinals, 
suction bags for medical purposes of non-woven fabrics 
and/or plastic for suction tubes; surgical, medical and 
medical laboratory apparatus and instruments; 
apparatus for measuring blood pressure and blood 
sugar levels; apparatus for measuring cholesterol; 
inhalers; clothing especially for operating rooms; 
examination, protective and surgical gloves for medical 
and surgical purposes; condoms; operating caps and 
head coverings (clothing especially for operating 
rooms), surgical drapes, cloths for the sterile covering 
of patients and objects, face masks for medical 
purposes; suture materials; breast pumps; teething 
rings; nipples for babies' bottles and dummies (teats); 
apparatus for veterinary purposes; orthopaedic and 
medical mattresses; incontinence sheets; medical 
instruments for first-aid; compression bandages. 
 
16 Napkins for babies, napkin liners for babies, 
mainly consisting of paper, non-woven fabrics and/or 
cellulose; waste disposal bags of paper or plastic for 
nappies, also perfumed; periodicals, brochures and 
printed matter; sterilised packaging materials, mainly 
consisting of paper and/or plastic, for medical products; 
babies' bibs of cellulose; disposable tissues, mainly 
consisting of cellulose; handkerchiefs of paper; multi-
purpose tissues of cellulose and/or paper for hygienic 
purposes. 
 
20 Mattresses, not for medical purposes, pillows 
and cushions; bedding (except bedclothes), namely 
bolsters; sleeping bags for camping purposes. 
 
21 Plastic dispensers for compresses. 
 
22 Fleece for lining quilts, duvets, sleeping bags, 
stuffed animals, dolls and for clothing; cotton wool for 
jewellers for packaging jewellery. 
 
24 Bedsheets, duvets; non-woven fabric and 
goods made of this material, namely table and bed 
linen, quilts; textile towels, textile handkerchiefs, textile 
napkins; babies' and children's textiles, namely bath 
towels, wash mitts; sleeping bags (sewn from drapes). 
 
39 Courier services relating to supply and/or 
disposal services in hospitals, in particular in 
connection with operating theatres; transportation, 
storage and packaging of goods; travel arrangements; 
transport of persons and goods; ambulance transport; 
emergency transport of persons. 
 
41 Conducting instructional courses on wound 
care, incontinence and compression therapy and 
conducting instructional courses about tape dressings; 
providing of education; training; entertainment, in 
particular on the Internet and using electronic media; 
cultural and sporting activities; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposiums and 
workshops; publication of information relating to illness, 
health and medicine, in particular on the Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0933308 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200710684 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.06 US 77037574 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Catalytic Solutions Inc, 1640 Fiske Place, CA93033, 
OXNARD, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Catalytic chemical compositions for use in 

catalytic converters for motors and engines and for use 
in the manufacture of catalysts for industrial, energy, 
petrochemical/refining and diesel applications; catalysts 
and chemical products for the clean use of fossil fuels 
in power generation and industrial boiler operations. 
 
42 Research and development of catalytic 
chemicals and catalysts for industrial, energy, 
petrochemical/refining and diesel applications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933312 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200710686 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.02 SE 2007/03022 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gefa i Tranemo AB, Box 34, 51424, TRANEMO, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933329 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200710691 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 BX 1125731 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Real Enterprise Solutions Nederland BV, Het 
Zuiderkruis 33, 5215MV, DEN BOSCH, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hardware and software; software for 

assistance and screen adaption at distance, as well as 
for searching and downloading information, files and 
documents; software for downloading messages, 
images and sound. 
 
16 Printed matter; instructional and teaching 
material (except apparatus) in the field of software and 
hardware. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, 
t-shirts, sweatshirts, jackets, waistcoats, short trousers, 
trousers, jogging suits, jogging trousers, hats, jackets, 
braces, leather jackets, tennis shoes, sweatbands 
(clothing), coats, pullovers, sweaters, polo shirts, rugby 
shirts, wristlets (clothing), scarfs, ties, sunshades 
(headgear), gloves (clothing), underwear and shoes. 
 
41 Providing of training (in the field of 
computerization); publishing and dissemination of 
software (packages), books, newspapers, illustrated 
magazines and printed matter. 
 
42 Services of ICT specialists in the field of 
computers and computer databases; computer 
programming; design of software; information 
concerning (automation/computerization of) computer 
hardware and software; services of ICT specialists 
either or not on site, services, also related to system 
inventory or security, also via computer networks; 
services of ICT specialists in the field of electronic 
commerce; programming for electronic data 
processing; computer development and engineering; 
management of computer projects (automation 
services); automation advice and computerization 
advice related to computer hardware and software; 
computerization consultancy analysis; services of ICT 
specialists in the field of protecting computer data 
traffic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0933379 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200710697 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.08 EM 005672696 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 R&P Dammann Frères, 1761 route des Quarante Sous, 
Z.I. Les Maisons Blanches, 78630, ORGEVAL, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Tea strainers or coffee filters made of natural 

paper or paper substitute. 
 
21 Tea strainers or coffee filters made of plastic 
material (nylon). 
 
30 Teas, coffee and cocoa in bulk, in bags, in 
boxes or in capsules; preparations made with tea, 
coffee and cocoa; chocolates; confectionery; cakes and 
biscuits; bakery products; pastries; edible ices; sorbets; 
breakfast cereals; products for flavouring or seasoning 
food; pasta; spices and flavourings. 
 
43 Cafeteria services; bars; traditional or 
fastfood restaurants; provision of meals to institutions; 
catering and cellarman services; tea rooms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933382 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200710699 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.22 EM 005779608 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Greif International Holding BV, Bergseweg 6, 3633AK, 
VREELAND, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Packaging containers of metal, among which, 

containers, barrels, kegs and drums made of metal; 
parts for the aforesaid products. 
 
20 Packaging containers not of metal for 
example of plastics, among which, containers, barrels, 
kegs and drums; parts for the aforesaid products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933391 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200710702 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.24 FI T200700214 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Outotec OYJ, Riihitontuntie 7, 02200, ESBO, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science and 
agriculture; tempering and soldering preparations; 
sulphur, sulphuric acid, sulphuric dioxide, foundry sand, 
ammonium sulphate, baryta, drilling mud for use in oil 
well drilling coating, selenium and its compounds, 
chrome concentrate, mercury all for industrial, forestry, 
agricultural and scientific use; coatings and fillers for 
paper and plastic industry, namely wood flour; fire 
extinguishing compositions; welding flux, welding 
chemicals, namely pickling pastes, pickling gels, 
neutralizing pastes, pre and post welding chemicals; 
patination agents; mineral and oil sands; nanopowders; 
fertilizers. 
 
6 Common metal and their alloys; iron ore and 
calcine chromite concentrate, chromite ore, chromium 
pellets, common metal processing slags; ferrochrome, 
stainless steel, copper, zinc, nickel, aluminium and their 
alloys produced in rods, wires, pipes, tubes, wirebars, 
slabs, billets, sheets, strips, foils, coin blanks and token 
blanks, cartridge cups, cartridge and bullet blanks, 
hollow conductors form; stainless steel and nickel alloy 
filler metals; products made of common metals or their 
alloys for the welding accessories industry; non-electric 
cables and wires of common metal; building materials 
of metal, namely metal plates for building facades; 
nanopowders; goods of common metal not included in 
other classes; ores. 
 
7 Machines and machine tools; casting 
machines for molten metal, upward continuous casting 
machines, casting wheels and take-off/bosh tank 
machines for anodes; rolling machines for metal tubes, 
pipes, rods, wires, wirebars, slabs, billets, sheets, strips 
and foils; machines for the preparation of starting 
sheets and anodes and unloading of anodes and 
cathodes, stacking machines for slabs and ingots, 
stripping machines for cathodes or starting sheets, 
venturi scrubbers, mixer-settler cells; machines for 
material treatment and forming; machines for smelting 
concentrates, metals and materials; machines for flash 
smelting and converting of concentrates, flotation and 
dispersion machines for mineral processing, machines 
for preconcentration of ore; machines for physical 
separation of ore and minerals; machines for green 
anode plants and rodding shops; machines and mills 
for grinding and comminuting materials; machines for 
processing oil and mineral sands; thickeners and 
clarifiers for mineral, chemical and waste water 
industries; machines for briquetting, pelletizing and 
sintering of materials; machines for direct smelting of 
iron ore; machines for producing sulphuric acid; 
machines for cleaning waste water; machines for 
cleaning gases; machines for calcining and leaching 
ores and concentrates and other materials; machines 
for ion exchange and solvent extraction of materials; 
machines for treating, transferring and conveying of 
molten slag and molten metal; machines for fire refining 
of ores and concentrates; machines for drying 
materials, especially concentrates. 
 
9 Scientific apparatuses and instruments for 
research in laboratories; optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision) apparatuses and 

instruments for mining and mineral technology, 
metallurgy and non-organic chemical industry; testing 
and analyzing equipment, namely x-ray and gamma ray 
apparatus for industrial use, neutron-activated and 
electrochemical element analyzers; sensors and 
instruments for detecting and sensing metals and other 
materials; minicomputers and microprocessors for 
digital device for process control and management in 
mining and mineral technology, metallurgy and non-
organic chemical industry; superconductor cables, 
silicon wafers; copper anodes and cathodes; welding 
electrodes; electric busbar components, conduits, 
cables, wires, coaxial cables, conductors, profiles, 
commutator rods and connectors of copper or copper 
alloys or tin alloys or nickel alloys; electrostatic 
precipitators; computer software. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; fluidized bed 
combustion boilers and burners; submerged 
combustion evaporation units; fluidized bed units for 
reduction, calcining and roasting of ores and residues; 
semi-finished products and products for refrigeration, 
air-conditioning and heating systems; waste heat 
boilers; apparatus for cooling smelting and melting 
furnaces; apparatus for cooling electric devices; 
apparatus and installations for water purification. 
 
14 Precious metals and their alloys; rods, wires, 
tubes, bars, billets, ingots, wirebars, slabs and sheets 
of precious metals; gold, silver, platinum, palladium and 
other precious metals and their alloys for raw and/or 
semiprocessed goods. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
37 Building construction; repair; installation 
services; design, construction, modification and start-up 
of mines, concentrators and plants for metallurgy, 
energy producing, environmental protection and non-
organic chemical industry; manufacturing, installation, 
maintenance and modification and repair of machines, 
apparatus and appliances used in mining and mineral 
technology, metallurgy, metal technology, municipal 
engineering and energy production, metal working, 
material technique and forming, environmental 
protection, water purification and non organic chemical 
industry. 
 
40 Treatment of materials; consulting services in 
the field of metallurgy, and energy production, metal 
working. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; consulting services in the field 
of mining and mineral technology, metal technology, 
municipal engineering material technique and forming, 
environmental protection, water purification and non-
organic chemical industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933393 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200710704 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.25 BX 1134064 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Qurius NV, Hogeweg 129, 5301LL, ZALTBOMMEL, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer programmes and 
software including for database and document 
management, financial management, business 
analysis, for accounting, for performance and 
maintenance of budgets and statistic data processing; 
for invoicing, contract management, production 
management, distribution management, stock 
management, logistic management for storage, 
packaging and sending of goods, CRM (customer 
relations management) management, ERP (Enterprise 
Resource Planning) management, product 
development, marketing and sales, HRM (Human 
Resource Management) management, project 
management, integration and optimization of business 
activities, purchase management, sales management 
and supply chain management. 
 
37 Installation, maintenance, repairs and 
management of computer systems and networks 
(hardware), telecommunications systems and networks.
 
41 Education; providing of courses and training; 
publishing of printed matter and other publications. 
 
42 Automation services; computer programming; 
maintenance, repair, updating, development, 
implementation and management of software and 
computer systems (software); development of computer 
hardware; computer systems analysis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933398 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200710705 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OY Verman AB, Vanhankyläntie 44 B, 04400, 
JÄRVENPÄÄ, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0933411 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200710706 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.19 EM 005698221 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Thermostats; programs (included in this 

class) for operating water supply devices and sanitary 
installations, parts of the aforesaid goods. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, water supply and sanitary purposes, water 
storage tanks and heat accumulators, water treatment 
installations, water purifying installations; water 
treatment and greywater purification equipment and 
apparatus, disinfectant apparatus, water filter 
installations, filters for water treatment; mixing valves, 
water supply and water outlet fittings with manual and 
automatic controls; regulating and control apparatus, in 
particular for apparatus for water supply and sanitary 
purposes; taps for washstands, bidets and sinks, taps 
for tubs and showers; sanitary tubs and basins, bath 
tubs, shower trays, whirlpool tubs, bidets, shower 
systems and shower cubicles; combination showers, 
shower sets with attachments; pre-assembled 
multifunction showers; showers and shower fittings, 
shower combinations, body showers, overhead 
showers, lateral-jet showers, flexible tubes for showers, 
spray nozzles, being parts of sanitary installations, 
showers and baths; shower holders; pre-assembled 
multifunction showers; baths, massage baths, spa 
baths, whirlpools; water jet aerators; intake and outlet 
fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, 
bath tubs and shower trays; siphons (traps), pipes for 
supplying and removing water, water-pipe fittings of 
metal; parts of the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933414 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200710708 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sonnina Süßwaren GmbH, Hesslingsweg 30, 44309, 
DORTMUND, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Sweets, gummy sweets, foamed gummy 

sweets. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933438 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200710710 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Glassy AG, Fischbachstrasse 63, 5020, SALZBURG, 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Glass (receptacles). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0933440 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200710711 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.16 SE 2007/00383 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 
143, 16751, BROMMA, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sunglasses and parts therefor; spectacle 

cases. 
 
14 Trinkets, articles made of precious metals or 
covered with those. 
 
18 Goods made of leather or leather imitations, 
not included in other classes; trunks and suitcases, 
leather and plastic handbags; string bags, brief cases, 
rucksacks, handbags, wallets, key cases, card cases 
(notecases), shoulder belts (straps) of leather; 
umbrellas and walking sticks. 
 
25 Footwear, belts for clothes, gloves, mittens, 
scarves, ties, headgear. 
 
35 Retail sale, consumer information and mail 
order sale in the areas fashion accessories, including 
shoes, belts, trinkets, hats, caps, gloves and mittens, 
leather goods, bags and umbrellas; business consulting 
in connection with franchising. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933446 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200710714 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beijing Newman Ideal Digital Technology Co Ltd, 10D, 
Jiahua Plaza, No.9 Shangdi Sanjie, Haidian District, 
100085, BEIJING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Integrated circuit cards (smart cards); 

computer peripheral devices; computers; sound 
recording apparatus; data processing apparatus; 
computer programmes (programs), recorded; computer 
software (recorded); magnetic data media; stored 
program controlled telephone switching systems; disk 
drives (for computers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933454 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200710717 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.06 DE 306 07 499.0/14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Manfred Baumann, Elbchaussee 229, 22605, 
HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewellery, precious stones; horological and 

chronometric instruments; jewellery for men, namely 
neck and arm necklaces, tie pins, cuff links; costume 
jewellery, namely schmall neck, arm, foot and bikini 
necklaces; earrings (studs plugs, ear clips); brooches 
(jewellery); rings, necklace pendant; headbands, not of 
textile materials (as jewellery); banglets; jewel cases of 
precious metal. 
 
18 Goods of leather and imitation of leather 
(included in this class); trunks and travelling bags 
(included in this class), rucksacks, umbrellas, parasols. 
 
20 Jewellery boxes, not of precious metals; 
cosmetic mirrors. 
 
25 Belts, namely metal, leather and imitation 
leather belts; headbands, not of textile materials 
(clothing). 
 
26 Belt buckles, belt clasps; hair decoration 
(combs, clips), scarf clips. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0933483 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200710723 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.29 BX 1124077 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANTHRA-ZINC 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Umicore SA, Rue du Marais 31, 1000, BRUSSEL, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Zinc construction materials and elements; 
zinc construction materials and elements for 
constructing building roofs and facades; roofs and 
facades (made of zinc) for buildings; zinc laminates; 
flat-rolled zinc; zinc reels; shaped zinc laminates; zinc 
construction materials and elements used for the 
horizontal and vertical collection of rain water; zinc 
guttering; zinc pipes and conduits; zinc junctions for 
pipes and conduits; zinc sleeves for pipes; piping made 
of zinc laminates; zinc construction materials and 
elements intended for the ventilation of building roofs; 
zinc construction materials and elements used for 
finishing building roofs; building materials made of zinc 
for cat flaps, for roofs and cladding of zinc; ventilated 
drain strips of zinc for building roofs (building 
materials), metallic screws for fastening zinc (fixed and 
sliding plugs, rings). 
 
37 Construction; repair; installation services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933496 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200710724 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.17 JP 2007-049275 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARICEPT ER 
(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: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933501 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200710726 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lumiscaphe SarL, Site technologique de Marticot - 3 
Chemin de Marticot, 33610, CESTAS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software tools for graphic computing. 

 
38 Telecommunications services, information 
transmission via computer communications and via the 
Internet, communication via computer terminals. 
 
42 Expertise activities, scientific and industrial 
research, computer programming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933537 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200710732 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guangdong Zhongshun Zhiye Jituan Youxian Gongsi, 
Shalang Gaokeji Kaifaqu, Xiqu, 528411, ZHONGSHAN, 
GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Toilet paper; handkerchiefs of paper; towels 

of paper; babies' disposable napkin-pants of paper and 
cellulose; tissues of paper for removing make-up; table 
napkins of paper; stapler. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0933624 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200710754 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.08 IT TO2007C001893 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Controlli SrL, Via Carlo Levi, 52, 16010, 
SANT'OLCESE (GE), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Digital controllers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933672 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200710760 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.05 DE 307 01 607.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rodenstock GmbH, Isartalstrasse 43, 80469, 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spectacle lenses, in particular progressive 

spectacle lenses. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933678 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200710762 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LAMB-GRS LLC, c/o Goldring Hertz Lichtenstein & 
Haft, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th Floor, CA90210, 
BEVERLY HILLS, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, namely, lip pencils, eye shadow, 

eyeliner, eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, 
non-medicated lip balm, mascara, nail polish, blush, 
concealer, compacts, artificial eyelashes, artificial 
fingernails, nail polish top coat, nail polish base coat, lip 
foundation, and eyebrow gloss; skin care products, 
namely, astringent for cosmetic purposes, bath gel, 
bath oil, bath powder, beauty mask, body cream, body 
lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer, 
essential oils for personal use, eye make-up remover, 
facial scrubs, make-up remover, shower gel, hand 
cream, massage oil, shaving cream, skin clarifiers, skin 
soap, skin emollients, sun screen preparations, 
suntanning preparations, depilatory creams, after-
shave lotion, and anti-wrinkle cream; personal 
fragrances; hair care products, namely, hair dyes, hair 
conditioners, non-medicated hair care preparations, 
hair waving lotion, hair rinses, hair color removers, and 
hair shampoo; incense. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0933694 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200710764 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 DE 306 78 076.3/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Strasse 62, 97424, 
SCHWEINFURT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Clutches (other than for land vehicles); shock 

absorbers (other than for land vehicles); shock 
absorber plungers; starters for motors and engines. 
 
12 Automobiles, motorcycles and rail vehicles as 
well as parts of automobiles, motorcycles and rail 
vehicles, in particular clutches, clutch release bearings, 
two-mass flywheels, torque converters, gear boxes, 
shock absorbers, wheel suspensions, shock absorbing 
springs, suspension struts, stabilizer bars for vehicle 
suspensions, electric motors for land vehicles, hybrid 
drives for land vehicles, actuators as parts of 
automobiles, motorcycles and rail vehicles, in particular 
for clutches, gear boxes and vehicle suspensions. 
 
17 Clutch linings. 
 
37 Repair and maintenance of automobile parts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933716 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200710768 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mondelli Group SrL, Via Valfrancesca, 7, 03039, SORA 
(FR), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; disinfectant; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey; 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0933723 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200710769 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.18 IT RM2006C005267 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kunstdünger Snc di C Walzl & Co, Zona Industriale 112 
- Fraz. Vezzano, 39028, SILANDRO, BOLZANO, IT 

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

building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery, small items 
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other classes; 
ores. 
 
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. 
 
20 Furniture, 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: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933729 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200710771 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jablonex Group as, Palackého 3145/41, 46637, 
JABLONEC NAD NISOU, CZ 

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

precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewels, jewellery, precious stones; clocks 
and watches, chronometric instruments. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not 
included in other classes, of wood, cork, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 
26 Lace trimmings and embroidery, ribbons and 
shoe laces, buttons, hooks, eyelets and fasteners, 
haberdashery, pins and needles, artificial flowers. 
 
28 Games, toys, gymnastic and sporting 
equipment included in this class, Christmas 
decorations, playing cards. 
 
35 Advertising, business management 
assistance, business administration, office functions, 
publication of publicity texts, business information, 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes. 
 
39 Transport, packaging and storage of goods, 
arranging of tours. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0933738 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200710773 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.23 ES 2741778/6 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEAT SA, Autovia A-2, Km. 585, 08760, MARTORELL 
(BARCELONA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, 

air or water. 
 
35 Advertising services; commercial business 
management; commercial administration services; 
office work services; retailing services in stores and via 
global computer networks of vehicles, spare parts and 
accessoires therefor; sales promotion for third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0933752 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200710774 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.14 IT BO2007C000317 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eurostil SrL, Via Nuova Ponente 27/B, 41012, CARPI 
(MODENA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, cosmetics. 

 
9 Spectacles; sunglasses. 
 
14 Costume jewelry; watches; jewelry; leather 
keyrings. 
 
16 Stationery; diaries; pens; calendars; 
magazines. 
 
18 Bags, wallets. 
 
25 Clothing, belts, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933770 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200710775 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ningbo Sanbang Home Products Co Ltd, Changfeng 
Industry Zone, Huidengsi Village, Zhonggongmiao 
street Yinzhou District, NINGBO CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Cloths for cleaning; cleaning instruments 

(hand-operated); cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; dusters (furniture); mops; sponges for 
household purposes; dusting cloths (rags); cloth for 
washing floors; gloves for household purposes; door 
window glass cleaner; bath sponge; brushes; scrubbing 
brushes; dishwashing brushes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0933985 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200710989 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.15 DE 307 31 744.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, HAMBURG, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934206 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200711033 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.21 AU 1162166 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dunstan Baby Pty Ltd, 44 City Road, NSW2008, 
CHIPPENDALE, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound and/or images, including DVDs, 
CD-ROMs, CDs, cassettes and video cassettes; 
teaching apparatus and instruments, including those in 
the fields of language development and childhood 
development. 
 
16 Printed matter and publications; books, 
magazines, journals, photographs, stationery; 
instructional and teaching materials (except apparatus), 
including those in the fields of language development 
and childhood development. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.18 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0934234 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200711039 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina Imalat Sanayi ve 
Ticaret Limited Sirketi, Osmanli Caddesi No.1, Ankara 
Organize Sanayi Bölgesi, SINCAN-ANKARA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Bulldozers, mechanical shovels, excavators, 

rock drilling machines, power-operated lifting and 
moving equipments, namely, loaders, backhoe loaders, 
fork lifts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934250 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200711206 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 CZ 443481 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - 
DOLNÍ MECHOLUPY, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines, human pharmaceutical 

preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934260 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711208 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hotmobil Beteiligungs GmbH, Industriepark 200-201, 
78244, GOTTMADINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for heating, heat generation and 

water supply. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0934264 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200711209 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.14 EM 005554787 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Caverion GmbH, Roßbachstr. 38, 70499, 
STUTTGART, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Installations for technical building equipment, 

namely technical installations for air conditioning, 
ventilating and heating as well as chilled ceiling 
systems, air vents, air inlets, volume flow rate 
regulating equipment, namely equipment for adaptation 
of air volume flow flowing throw a pipe of air 
conditioning installations; refrigeration and heat supply 
installations, especially cooling and heating equipment 
for installation on ceilings and facades; process air 
conditioning installations, namely technical installations 
for air conditioning and ventilation for safeguarding 
production processes and conditioning of goods; wall, 
ceiling and floor systems consisting of air filters as well 
as air inlets and air outlets for clean rooms, sluices and 
pipelines made of metal and/or plastic for the supply 
and disposal of media as parts of sanitary installations; 
installations for disinfecting water, especially for air 
humidifiers in air conditioning apparatus; media 
treatment installations, essentially consisting of exhaust 
air and flue gas purification installations for thermically 
regenerative, thermically recuperative or catalytic 
postcombustion or for the separation of dust, aerosols 
and gaseous contamination; filtrating precipitators, 
absorption precipitators; thermic and catalytic oxidation 
installations, namely installations for oxidation of 
gaseous hydrocarbon compounds such as thermal 
postcombustion installations with recuperative exhaust 
air preheating (TNV respectively with regenerative 
exhaust air preheating (RNV apparatus) and catalytic 
postcombustion installations (KNV apparatus); 
installations for the reconcentration of contaminants, 
namely apparatus for increase of concentration of 
components to be treated in a volume flow; as well as 
installations for heat recovery together with thermic exit 
air cleaning installations, namely heat exchanger for 
extraction of thermal energy contained in clean gas. 
 
37 Installation, machine care and repair of 
installations for technical building equipment, cleanup 
operations, namely renovation of technical building 
equipment including static and constructional 
modification. 
 
42 Development, implementation planning and 
technical support of installations for the technical 
building equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0934266 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200711210 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.02 DE 307 13 889.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Winterhalter Gastronom GmbH, Tettnanger Strasse 72, 
88074, MECKENBEUREN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Detergents; cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soaps; bleaching preparations 
and other substances for laundry use. 
 
7 Rinsing machines, including dishwashers, lye 
cleaner as part of dishwashers (included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934267 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200711211 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adolf Würth GmbH & Co KG, Reinhold-Würth-Strasse 
12-17, 74653, KÜNZELSAU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cleaning agents for air conditioning systems. 

 
7 Electrical appliances for cleaning air 
conditioning systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934275 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200711213 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wolfgang Bayer, Beethovenstr. 7, 70771, 
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Services related to insurance; financial 

affairs; monetary affairs and real estate affairs. 
 
45 Legal advice and legal representation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0934290 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200711215 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.07 EM 005671474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chantelle SA, 8-10, rue de Provigny, 94230, CACHAN, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, toilet water; bath and shower gels, 

creams and salts for non-medical use; toilet soaps; 
cosmetics creams, milks, lotions, serums, gels and 
powders for the body and hands; beauty masks; 
moisturisers; scrubbing and exfoliating products. 
 
24 Bed blankets; bed linen, household linen, not 
of paper; bath and toilet linen including towels, washing 
mitts. 
 
35 Retail sales services of ladies' underwear and 
of ladies' lingerie articles, perfumes, toilet water and 
cosmetics, household and bath linen; business 
consulting services for creating and operating retail 
outlets and purchasing co-operatives for retail sales 
and advertising; sales promotion services (for third 
parties), advertising, business management, business 
administration, online advertising on a computer 
network, dissemination of advertising material (tracts, 
prospectuses, free newspapers, samples), arranging 
newspaper subscriptions for others; business 
information or inquiries; organisation of events, 
exhibitions for commercial or advertising purposes, 
advertising management, rental of advertising space, 
television and radio advertising, promotional 
sponsorship. 
 
44 Sanitary and beauty care services for human 
beings; beauty parlours and beauty salons, cosmetic 
care services, consulting in the field of beauty and 
hygiene care; relaxation, massage and spa services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934301 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200711216 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.05 CH 559755 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richemont International SA, Route des Biches 10, 
1752, VILLARS-SUR-GLÂNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Cufflinks, tie pins, rings, bracelets, earrings, 

necklaces, brooches, key rings, watches, stop-watches, 
wall clocks; watch bands, cases of precious metal for 
watches and jewellery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0934324 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200711222 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.02 DE 307 06 511.1/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TTS Tooltechnic Systems AG & Co KG, Wertstrasse 
20, 73240, WENDLINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electrically driven power tools and 

compressed air driven power tools, mechanical 
grinders and sanders, parts of all aforementioned 
goods as far as included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934385 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711229 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.15 EM 005720172 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878, RATINGEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Plates and mats, compressed in textile fabric, 

for technical heat insulation, structural fire protection, 
insulation and/or sealing. 
 
19 Building materials (non-metallic) based on 
microporous inorganic substances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0934745 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200711310 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhejiang Heart & Heart Electric Co Ltd, Xinpu Industrial 
Zone, Xinpu Town, 315322, CIXI CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighters; cooking apparatus and installations; 

cooling appliances and installations; kettles, electric; air 
conditioning installations; heating apparatus; water 
purification installations; filters (parts of household or 
industrial installations); sterilized cupboards; pocket 
warmers; carpets (electrically heated); drinking water 
machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934762 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200711317 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

accu-jet 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Brand GmbH + Co KG, Otto-Schott-Strasse 25, 97877, 
WERTHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Battery-powered laboratory apparatus for 

filling and emptying pipettes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0934763 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200711318 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brand GmbH + Co KG, Otto-Schott-Strasse 25, 97877, 
WERTHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Laboratory apparatus, namely, dosing and 

pipetting apparatus for liquids. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934773 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200711320 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.14 US 77255189 
(540) Gjengivelse av merket: 

UPS AIR FREIGHT DIRECT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake 
Parkway, Northeast, GA30328, ATLANTA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Global transportation of freight for others by 

all available means; warehousing services, namely, 
storage, distribution, pick-up, and packing for shipment 
of documents, packages, raw materials, and other 
freight for others; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and letters by various modes of 
transportation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0934774 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200711321 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UPS AIR FREIGHT 
CONSOLIDATED 

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

 United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake 
Parkway, Northeast, GA30328, ATLANTA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Global transportation of freight for others by 

all available means; warehousing services, namely, 
storage, distribution, pick-up, and packing for shipment 
of documents, packages, raw materials, and other 
freight for others; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and letters by various modes of 
transportation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934779 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200711324 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.21 US 77112668 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Panacos Pharmaceuticals Inc, 209 Perry Parkway, 
MD20877, GAITHERSBURG, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceuticals, namely, antivirals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0934792 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200711325 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.14 DE 306 76 813.5/41 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard (carton) and goods made 

from such materials, included in this class; printed 
products; photographs, stationery, teaching and 
instructional material (excluding appliances). 
 
35 Staff recruitment, staff management 
consultancy, job placement, aforementioned services 
relating in particular to school and university graduates 
to bind them to a company for their vocational training 
or training on the job accompanying their course of 
study. 
 
36 Awarding of scholarships for vocational 
training and further vocational training. 
 
41 Education; vocational training; entertainment; 
development and organization of educational and 
vocational training programs; organization and holding 
of seminars and workshops; organization of awards 
ceremonies for special performance at school, 
university and in the cultural field; organization of 
meetings and conferences in the field of research and 
development; organization of cultural events. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934803 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200711326 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Michael J Stevenson, 460 Little Scout Rd, AZ86336, 
SEDONA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Transfers for a process for applying graphics, 

labels or identification onto rotationally molded 
polyethylene products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0934842 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200711330 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Anders Löfberg, Box 1501, 65121, KARLSTAD, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Tea. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934845 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200711331 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.02 US 77121073 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMNI-SHADE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Columbia Sportswear North America Inc, 14375 N W 
Science Park Drive, OR97229, PORTLAND, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, namely, coats, jackets, parkas, 

jacket liners, rain suits, ski bibs, ski suits, pants, 
overalls, shorts, shirts, sweaters, sweatshirts, sweat 
pants, turtlenecks, women's jumpers and skirts, vests, 
scarves, gloves, mittens, thermal underwear, women's 
athletic sports bras, hosiery, gaiters; headwear and 
footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934880 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200711335 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trelleborg Sealing Solutions UK Ltd, Ashchurch Near, 
GL208JS, TEWKESBURY, GLOUCESTER, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Seals; sealing products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0934969 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200711354 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.05 BX 1128438 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Setpoint BV, Buskesdries 5, 6673DP, ANDELST, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions. 
 
9 Spectacles, including sunglasses; spectacle 
frames; pouches and cases for spectacles. 
 
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, including watches. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; umbrellas and parasols; trunks and travelling 
bags; bags not included in other classes. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
35 Business intermediary services relating to the 
purchase and sale, including retail services, of the 
goods mentioned in classes 3, 9, 14, 18 and 25; 
aforementioned services also rendered electronically, 
including through the Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934974 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711357 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Searchlight Electric Ltd, Sidney House, 900 Oldham 
Road, M402BS, MANCHESTER, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus and instruments; parts 

and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

(111) Int.reg.nr: 0934978 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200711359 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.05 GB 2442876 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gibbs Technologies Ltd, Avenue Road, CV114LY, 
NUNEATON, WARWICKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

air or water; parts and replacement parts and 
accessories for vehicles and for apparatus for 
locomotion by land, air or water; amphibious vehicles; 
vehicle covers; fitted vehicle covers; shaped vehicle 
covers; loose covers for amphibious vehicles; seat 
covers for vehicles; air bags, being safety devices for 
vehicles; air pumps for vehicles; anti-theft alarms for 
vehicles, tyres; luggage nets for vehicles; luggage 
carriers; vehicle anti-skid chains; head-rests for vehicle 
seats; wheels for vehicles; vehicle roll bars; tonneau 
covers; biminis, being soft tops for cars; removable 
hard roofs for cars; fabric roofs for cars; windscreen 
wipers; hoods for vehicle engines; horns for vehicles; 
direction signals for vehicles; anti-dazzle devices for 
vehicles not including lamp fittings; rearview mirrors for 
vehicles; bumpers for vehicles; bodies for vehicles; 
chassis for vehicles; windscreens for vehicles; steering 
wheels for vehicles; seats for vehicles; running boards 
for vehicles; hoods for vehicles; security harnesses for 
vehicle seats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0934984 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200711360 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marko Schuhfabrik GmbH, Haupstrasse 35, 4794, 
KOPFING, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Advertising; business management; retail 

sales for goods including in classes 18 and 25; 
business administration; office functions; business 
management consultation for franchise concepts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0934985 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200711361 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KK Tenga (also trading as Tenga Co Ltd), 3F Luck Star 
Bldg., 58-10, Chuo 2-chome, Nakano-ku, 164-0011, 
TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Exposed cinematographic films; exposed 

slide films; slide film mounts; recorded video discs and 
video tapes. 
 
10 Medical machines and apparatus; electric 
vibrator massage apparatus for medical purposes; 
sexual intercourse auxiliary devices; masturbation 
auxiliary devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0935014 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200711362 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu Firma 
BioMedInvest, str. 1, 54, Nagatinskaya nab., 115407, 
MOSKVA, RU 

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

medical purposes, namely, for treatment of cancroid 
diseases; fermentative preparations for medical 
purposes; dietetic substances, beverages and food 
adapted for medical use; nutritional additives for 
medical purposes; mineral food-supplements; vitamin 
preparations; biological and albuminous preparations 
for medical purposes; biologically active nutritional 
additives; chemical preparations for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935025 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200711363 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shenzhen Hongmen Machinery & Electrical Equipment 
Co Ltd, 6/F, BLDG 1, Hongmen Industrial Park, Jihua 
Road, Xiashuijing, Buji, Longgang District, SHENZHEN, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric fences of metal; electric installations 

for the remote control of industrial operations; road 
signs, luminous or mechanical; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; coin-
operated gates for car parks; smart cards (integrated 
circuit cards); coin-operated gates for car parks or 
parking lots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935026 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200711364 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shenzhen Hongmen Machinery & Electrical Equipment 
Co Ltd, 6/F, BLDG 1, Hongmen Industrial Park, Jihua 
Road, Xiashuijing, Buji, Longgang District, SHENZHEN, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric fences of metal, electric installations 

for the remote control of industrial operations, road 
signs, luminous or mechanical, reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents, coin-
operated gates for car parks, smart cards (integrated 
circuit cards), coin-operated gates for car parks or 
parking lots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0935030 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200711365 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.24 DE 307 26 992.2/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAMBA-BUS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Volkswagen AG, 38436, WOLFSBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motorized land vehicles and their parts, 
included in this class, trailers for vehicles and their 
parts included in this class, engines for land vehicles, 
tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, 
complete vehicle wheels and their parts, motorized 
scooter (vehicles for children) and motorized 
automobiles for children (vehicles for children). 
 
28 Scale model vehicles, scale model 
automobiles and toy automobiles; non-motorized 
vehicles for children, non-motorized scooter (vehicles 
for children); playing cards, stuffed toy animals and 
other stuffed toys, apparatus for electronic games 
including apparatus for video games, other than those 
adapted for use with external screens or monitors. 
 
35 Retail and wholesale services concerning 
motor vehicles and their parts and fittings, retail and 
wholesale service for mail-order business concerning 
motor vehicles and their parts and fittings, retail and 
wholesale services via Internet concerning motor 
vehicles and their parts and fittings, retail and 
wholesale services via teleshopping concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; bringing together, 
but not transporting, a variety of motor vehicles and 
parts and fittings therefore for the benefit of others, 
thereby enabling customers to view and purchase the 
goods in a retail outlet; negotiation of contracts for the 
benefit of others about sale and purchase of motor 
vehicles and their parts and fittings; consultancy and 
assistance in organisation and management of retail 
and business companies. 
 
37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and 
their parts and motors and their parts, vehicle repair in 
the course of vehicle breakdown service; refinement 
and tuning of automobiles, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935032 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200711367 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.13 EM 005861869 
(540) Gjengivelse av merket: 

Dura-Spin 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ITT Flygt AB, Box 1309, 171 25, SOLNA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Dewatering pumps, including hydraulic 
systems for such. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935043 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200711368 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tosoh Corp, 4560, Kaisei-cho, 746-8501, SHUNAN-
SHI, YAMAGUCHI, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Chloroprene rubber; synthetic rubber. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935047 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200711370 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.26 SE 2006/07228 

2007.02.26 SE 2007/01822 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Åbeco R & M AB, Göteborgsvägen 99, 50460, BORÅS, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; energy 
beverages. 
 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0935054 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200711371 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ningbo Fotile Kitchen Ware Co Ltd, No. 98, Customs 
Road, Cixi Economic Development Zone, 315300, CIXI, 
NINGBO, ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Water heaters; hot air ovens; bakers' ovens; 

stoves; coffee roasters; electric cooking utensils; fruit 
roasters; gas ovens; gas stoves; electric stoves; electric 
ovens; bread toasters; cooking ranges for kitchen; 
roasters; electric coffee filters; electric coffee 
percolators; electric coffee machines; electric kettles; 
microwave ovens for kitchen use; gas water heaters; 
electric water heaters; refrigerators; air conditioning 
apparatus; air purifying apparatus and machines; 
kitchen range hoods; faucets; flushing tanks; solar 
power water heaters; sterilizing apparatus; water filters; 
sea water desalination units; water purifying apparatus 
and machines; disinfectant apparatus; waste water 
treatment devices; water magnetizers; sterilizing 
kitchen cupboards; drinking water dispensers; electric 
radiators for room heating; lighters for igniting gas. 
 
20 Cupboards; benches; sideboards; writing 
desks; office furniture; chairs; chests of drawers; 
counters; tables; cabinet work; desks; shelves for 
storage; plate racks; display cabinets; dinner wagons; 
boxes of plastic or wood; washstands. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935056 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200711372 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.23 US 78915809 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Little Calumet Holdings LLC, 10169 New Hampshire 
Avenue Suite 900, MD20903-1713, SILVER SPRING, 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Nutraceuticals, vitamins, and dietary 

supplements. 
 
9 Instructional and teaching materials in 
electronic form, namely, electronic books, magazines, 
and pamphlets relating to human and animal health, 
nutrition, and the benefits of probiotics in a healthy diet. 
 
16 Printed instructional and teaching materials, 
namely, paper books, magazines, and pamphlets 
relating to human and animal health, nutrition, and the 
benefits of probiotics in a healthy diet. 
 
25 Clothing and headgear, namely, t-shirts, 
sweatshirts, and hats. 
 
28 Games and playthings, namely, board and 
electronic games and plastic and plush toys. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935058 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200711373 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.18 EM 00539876 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tesimax-Altinger GmbH, Leimenstr. 2, 75242, 
NEUHAUSEN-STEINEGG, DE 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images and/or information, magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers, programs for data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; protective clothing, protective 
gloves, protective footwear, protective headgear as well 
as underclothing therefore; heat protective clothing, 
heat protective suits, heat protective coats, heat 
protective jackets, heat protective trousers, heat 
protective wrappers, heat protective footwear, heat 
protective overshoes, heat protective gloves, heat 
protective hoods, heat protective aprons; protective 
suits against gas, acid, biological agents, radioactive 
agents and mechanical influences; fully protective suits 
with and without integrated full-face pieces, respiratory 

suits, contamination protective suits; respiratory 
equipment, full-face pieces, half-face pieces, 
respiratory filters, compressed air breathing apparatus, 
respiratory helmets, smoke protective hoods; damping 
materials, namely fabrics, garments, foils, and felts, for 
fire protection, protection against biological hazards, 
against chemical hazards and against radioactive 
hazards; fire blankets, welding covers, welding curtains, 
protective tarpaulins, protective blankets; testing 
apparatus for the afore-mentioned protective clothing, 
protective footwear, protective gloves and protective 
headgear; protective glasses and protective masks; 
special clothing for rescue purposes, protective suits 
against the influence of heat, radioactive materials, 
biological materials, chemicals and/or mechanical 
influences; industrial safety clothing, industrial safety 
gloves, industrial safety footwear and industrial safety 
headgear; fire brigade clothing, protective hoods for fire 
fighters, police men, security personnel and industrial 
workers, fire brigade over jackets, fire brigade over 
trousers, fire brigade helmets, fire brigade jackets, fire 
brigade trousers, fire brigade boots, fire brigade 
overalls, fire brigade footwear; parts of protective suits, 
namely air distributors and air distributors with 
automatic switching valves, and air passages, 
respiratory tubes; containers for storage and 
transportation of protective clothing; parts and fittings of 
the afore-mentioned goods, as far as included in this 
class. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods thereof, as far as included in this class; 
goods of plastics (semi-finished products); foils and 
garments, multilayer foils and multilayer garments for 
the manufacture of protective clothing, protective 
footwear and protective headwear; stopping, packing 
and insulating materials; flexible tubes (not of metal); 
semi-finished products of synthetic materials, in 
particular, foils or tarpaulins, for the manufacture of 
protective clothing; connecting parts of synthetic 
materials for tubes and flexible pipes, in particular as 
elements for expansion compensation and vibration 
absorbers; parts and fitting of the afore-mentioned 
goods, as far as included in this class. 
 
20 Furniture, mirrors, frames; goods, as far as 
not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes 
therefore, or of plastics; containers for transportation, 
barrels, tanks, in particular for chemicals, collecting 
tanks, catch basins; parts and fittings of the afore-
mentioned goods, as far as included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935060 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200711375 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cátenon SA, Avda. del General Perón, 38, pta. 11, 
28020, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Selection of personnel by means of 

psychological testing. 
 
41 Academies education); clubs (entertainment 
or education); arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums; 
organization of competitions post examinations; 
correspondance teaching; correspondance courses; 
edition of texts; education; organisation of exhibitions; 
practical training; educational information; party 
planning; career counselling. 
 
42 Computer programming; software 
development and updating; computer consulting; 
technical research; research and development of new 
products; technical project studies; quality control; 
professional consulting; expert opinions. 
 
45 Security consulting. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0935064 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200711376 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jiangsu Yaxing Maolin Youxiangongsi, Hedecun, 
Dongxingzhen, 214533, JINGJIANG, JIANGSU, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Anchor chains of metal for boats. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

161 
 

(111) Int.reg.nr: 0935085 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200711381 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 BX 1125732 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Real Enterprise Solutions Nederland BV, Het 
Zuiderkruis 33, 5215MV, DEN BOSCH, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hardware and software; software for 

assistance and screen adaption at distance, as well as 
for searching and downloading information, files and 
documents; software for downloading messages, 
images and sound. 
 
16 Printed matter; instructional and teaching 
material (except apparatus) in the field of software and 
hardware. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, 
t-shirts, sweatshirts, jackets, waistcoats, short trousers, 
trousers, jogging suits, jogging trousers, hats, jackets, 
braces, leather jackets, tennis shoes, sweatbands 
(clothing), coats, pullovers, sweaters, polo shirts, rugby 
shirts, wristlets (clothing), scarfs, ties, sunshades 
(headgear), gloves (clothing), underwear and shoes. 
 
41 Providing of training (in the field of 
computerization); publishing and dissemination of 
software (packages), books, newspapers, illustrated 
magazines and printed matter. 
 
42 Services of ICT specialists in the field of 
computers and computer databases; computer 
programming; design of software; information 
concerning (automation/computerization of) computer 
hardware and software; services of ICT specialists 
either or not on site services, also related to system 
inventory or security, also via computer networks; 
services of ICT specialists in the field of electronic 
commerce; programming for electronic data 
processing; computer development and engineering; 
management of computer projects (automation 
services); automation advice and computerization 
advice related to computer hardware and software; 
computerization consultancy analysis; services of ICT 
specialists in the field of protecting computer data 
traffic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0935090 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200711382 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Searchlight Electric Ltd, Sidney House, 900 Oldham 
Road, M402BS, MANCHESTER, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus and instruments; parts 

and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935103 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200711385 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.25 GB 2459452 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Golf Environment Europe Ltd, Fenton Barns, NORTH 
BERWICK, EAST LOTHIAN, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Building construction; repair; installation 

services. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto. 
 
43 Services for providing food and drink. 
 
44 Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935125 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200711387 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Relativity Technologies Inc, 2300 Rexwoods Drive 
Suite 100, NC27607, RALEIGH, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software for use in extraction and 

translation of business logic and data into reusable 
objects for diversified software environments, and 
documentation, technical data and user manuals sold 
as a unit. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0935128 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200711388 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.21 EM 005919931 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barilla G e R Fratelli SpA, Via Mantova, 166, 43100, 
PARMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, bread substitutes and other bakery 
products; cereal snacks; biscuits, pastry and 
confectionery; chocolate and chocolate-based products 
or products containing chocolate; bakery products; 
sweet snacks; preparations for cakes; pizzas and 
preparations for pizzas; edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935133 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200711390 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.08 DE 307 08 118.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Infineon Technologies AG, Am Campeon 1-12, 85579, 
NEUBIBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Chips, integrated circuits and 

semiconductors, in particular for receivers, in particular 
for televisions, radio photography, mobile telephones, 
computers, computer peripheral devices, laptops, 
notebooks and high frequency devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935137 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200711391 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.20 US 77135548 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amicus Therapeutics Inc, 6 Cedar Brook Drive, 
NJ08512, CRANBURY, US 

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

treatment of gaucher disease. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935143 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200711392 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.28 IT VE2007C 000176 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fazi Battaglia SpA O Con Sigla F & B SpA, Via Roma, 
117, 60032, CASTELPLANIO (ANCONA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0935151 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711393 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.16 FR 073481963 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biofarma, 22, rue Garnier, 92200, NEUILLY-SUR-
SEINE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products for human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935154 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200711396 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300, 
KØBENHAVN S, DK 

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

made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935167 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200711610 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Interface International BV, Postbus 16, 3925ZG, 
SCHERPENZEEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 

and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); carpet tiles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935168 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200711611 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Interface International BV, Postbus 16, 3925ZG, 
SCHERPENZEEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 

and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); carpet tiles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935178 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200711615 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu Firma 
BioMedInvest, str. 1, 54, Nagatinskaya nab., 115407, 
MOSKVA, RU 

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

medical purposes, namely for treatment of cancroid 
diseases; fermentative preparations for medical 
purposes; dietetic substances, beverages and food 
adapted for medical use; nutritional additives for 
medical purposes; mineral food supplements; vitamin 
preparations; biological and albuminous preparations 
for medical purposes; biologically active nutritional 
additives; chemical preparations for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0935183 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200711617 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics SA, 20 rue Philippe II, 2340, 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935677 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200711752 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, 87770, 
OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Cultures of micro-organism, bacteriological 

preparation, proteins, all aforementioned goods except 
for medical and veterinarian purposes. 
 
5 Cultures of micro-organism, bacteriological 
preparation, proteins, all aforementioned goods for 
medical purposes; nutrient solutions for bacterial 
cultures; pharmaceutical products, milk-ferment for 
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic goods 
for pharmaceutical purposes; food for babies, namely 
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, milk 
powder, fruit compotes, vegetable purees, dehydrated 
vegetable puree, fruit and vegetable juices, puree food. 
 
29 Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, compotes; gelatine (jelly); jams, stewed 
fruits; soups; milk, milk powder, jellied, flavored and 
frothed milk; dairy products, namely milk desserts, 
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert 
creams, creme fraiche, butter, spread cheese, cheese, 
ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened 
cheese and cheese in brine, soft white cheese, strained 
cheese, plain or aromatized fresh cheese sold in pasty 
of liquid form; beverages mainly consisting of milk or 
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or 
aromatized fermented dairy products, lactic ferments 
containing high quantities of milk; all aforementioned 
goods also as dietary foodstuff or dietary supplements 
for non-medical purposes. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages, chocolate based 
beverages; tarts and pastries (sweet or salted); grain 
preparations, cereals; convenience foods, consisting of 
baked pastry case predominantly; bread, zwieback, 
cookies (sweet or salted), waffles, cakes, pastries; all 
aforementioned goods untreated and/or coated and/or 
filled and/or flavored; confectioneries; edible ice, edible 
ice mainly consisting of yoghurt, ice cream, sherbets 
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), 
flavored frozen water; all aforementioned goods also as 
dietary foodstuff or dietary supplements for non-medical 
purposes. 
 
32 Still and sparkling water (mineral or non-
mineral); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-
based beverages, lemonades, soda-water, sherbets 
(beverages), preparations for making beverages, 
syrups for beverages, non-alcoholic fruit and vegetable 
extracts; non-alcoholic beverages containing small 
quantities of lactic ferments; all aforementioned goods 
also as dietary foodstuff or dietary-supplements for 
non-medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0935679 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200711753 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Uddeholm Tooling Aktiebolag, 683 85, HAGFORS, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys, namely 
alloyed and unalloyed tool steel and stainless steel in 
the form of bars, blocks, plates, rings, wires, strips and 
tubes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935680 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200711754 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.16 SE 2007/01492 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Orexo AB, Box 303, 75105, UPPSALA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935682 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200711755 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.27 US 77117592 

2007.02.27 US 77117598 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geni Inc, 9229 Sunset Boulevard, Suite 505, CA 
90069, WEST HOLLYWOOD, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Providing on-line forums for transmission of 

messages among computer users concerning 
genealogy and family history. 
 
42 Providing a website featuring information on 
genealogy and genealogical research; providing a 
website that allows users to research and family history 
and to create a genealogical history and family tree. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935701 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200711756 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Eckenheimer 
Landstrasse 100, 60318, FRANKFURT AM MAIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; sanitary 

preparations for medical purposes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935706 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200711757 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.16 US 77256676 

2007.08.16 US 77256699 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROCK 'N ROLL CIRCUS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lucky Brand Dungarees Inc, 5233 Alcoa Avenue, 
CA90058, VERNON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Ankle bracelets; bracelets; earrings; jewelry; 

jewelry watches; necklaces; pendants; pins being 
jewelry; rings being jewelry; watches; cuff-links; jewelry 
boxes; jewelry cases. 
 
18 Clutch purses; credit card cases; handbags; 
key cases; key wallets; purses; wallets; backpacks; 
briefcases; luggage; sports bags; sports packs; 
umbrellas; cosmetic bags sold empty; cosmetic cases 
sold empty. 
 
25 Apparel; namely, t-shirts, jeans, hats, vests, 
hooded tops, jackets, shirts, shorts, and sweat shirts. 
 
35 Promoting the musical performances of 
others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0935707 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200711758 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UIEvolution Inc, 11245 SE 6th Street, Suite 110, 
WA98004, BELLEVUE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software development tools; 

computer software for developing, distributing, and 
using cross-platform applications and content designed 
for mobile devices, wireless phones, PDAs, smart 
phones, MP3 players, digital cameras, televisions, set-
top boxes, and other digital devices, either embedded 
in such devices or downloaded from a global 
communications network; computer software, namely, 
software development tools for the creation of mobile 
Internet applications and client interfaces; 
downloadable software for interactive game authoring, 
configuration and connectivity. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935710 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200711759 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.02 EE M200700152 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rivalo OÜ, Endla 9, 71008, VILJANDI, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Pillows, namely cushions; mattresses, 
namely mattress pads, spring mattresses; soft furniture, 
namely divans, mats, sofas; bedroom furniture, namely 
beds, bedding. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935711 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200711760 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cognis IP Management GmbH, Henkelstrasse 67, 
40589, DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, particularly 

chemical products for use in the manufacture of 
cosmetics and toiletries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0935712 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200711761 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.14 DE 307 09 349.2/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737, 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products based on organosilicon 

compounds for use in the manufacture of body care 
products in the cosmetics industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935719 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711763 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.31 DE 307 06 815.3/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DaimlerChrysler AG, Mercedesstrasse 137, 70327, 
STUTTGART, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles and their parts (included in this 

class). 
 
28 Toy model vehicles (miniaturized). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0935720 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200711764 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.31 DE 307 06 816.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DaimlerChrysler AG, Mercedesstrasse 137, 70327, 
STUTTGART, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles and their parts (included in this 

class). 
 
28 Toy model vehicles (minimized). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0936304 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200712077 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.26 FR 07/3485147 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0936305 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200712078 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.26 FR 07/3485131 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0936422 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200712104 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.06 EM 005296348 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hags Aneby AB, Box 133, 57823, ANEBY, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture; outdoor furniture; park furniture; 
park benches; park benches; tables; seat assemblies; 
tables combined with benches; bins. 
 
21 Household utensils and containers. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; play 
installations and play frames; playgrounds and play 
houses, including in module form; play towers, play 
tables and play benches; ropeways, slides and tubular 
slides; climbing frames and nets; sandboxes; toy 
excavators and toy cranes; rocking horses and spring-
operated play apparatus; swings; roundabouts, see-
saws, somersault bars, balancing beams; basketball 
stands, targets, climbing walls, tennis, table tennis and 
volleyball equipment; street sports equipment; 
bodybuilding apparatus, fitness apparatus. 
 
34 Smokers' articles; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers. 
 
42 Industrial design; design and planning of 
playgrounds, play areas and play apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0936430 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200712105 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.08 CH 557698 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132, MUTTENZ, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions; 
flame retardants; metal tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; antioxidants; tanning substances; adhesives 
for industrial use; agents for preserving bricks 
(excluding paints and oils used for coating), cement, 
concrete and masonry; brake fluids; coatings for 
smoothing and improving a rough substrate (included in 
this class), particularly for car bodies; chemical 
additives for fuels; anti-freeze; anti-freeze agents for 
use on roads and other surfaces exposed to ambient 
air; chemical preparations for the manufacture of 
pigments; grease-removing preparations for use in 
manufacturing processes; organic-bleaching chemicals; 
synthetic polymers for industrial use; synthetic 
polymers for pharmaceutical and medical use. 
 
2 Colours, varnishes, lacquers; wood 
sheathings; pigments and pigmented preparations; 
colorants and dyestuffs (included in this class); printing 
inks; printing toner (black) for photocopying machines; 
colorants and colorant-based preparations containing 
pigments and a substrate; food and beverage 
colorants, colorants for cosmetics, rust-removing 
agents, coating agents to protect metals from tarnishing 
and corrosion inhibiting agents; wood preserving 
agents, mordants; unprocessed natural resins; priming 
paints; protective agents for metals; organic, inorganic 
and synthetic colorants; metal foils and metallic 
powders for use by painters, decorators, printers and 
artists; aluminum oxide coatings (included in this class); 
textile dyes. 
 
3 Detergents, active washing preparations 
(included in this class); bleaching preparations, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
corundum, soaps (all the aforementioned agents 
intended for industrial technical use); colour-removing 
preparations; perfumery, essential oils, bodycare 
preparations, beauty preparations and non-medical hair 
products, dental products; cosmetic suncare products; 
cosmetics; hair dyes; washing bases as part of all the 
aforementioned preparations; plant extracts as raw 
materials for the cosmetics industry. 
 
4 Industrial oils and greases; waxes (raw 
material or for industrial use); lubricants; preparations 
for absorbing, spraying and bonding of dust; fuels 
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(including motor spirits), lighting materials; paraffins. 
 
5 Disinfectants; raw materials, active 
substances and intermediate products for 
pharmaceutical and veterinary preparations, for 
deodorants (not for personal use), for clothing and 
fabric deodorants, for detergents for medical use, for 
diagnostic agents for medical use, for contact lens 
cleaning agents, for medical sunscreen agents, for 
fungicides, herbicides, insecticides and for pesticides 
(included in this class); chemical preparations for 
medical, pharmaceutical and veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary purposes. 
 
9 Scientific, electronic apparatus and 
instruments and other weighing, measuring and 
signaling apparatus and instruments; data processing 
and computer equipment, computer hardware, 
computer software; optical and magnetic data media for 
the transfer of data and information (except the audio 
type); apparatus for processing light-sensitive copying 
lacquers (included in this class). 
 
16 Paper, cardboard; printed matter, pamphlets, 
handbooks, stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; 
instructional and teaching material (except apparatus); 
packaging materials, included in this class; writing 
paper and covers; modeling materials. 
 
17 Products made of semi-processed plastics, 
particularly plastic granules and plastic pellets; plastic 
fibres for non-textile use; packing, stopping and 
insulating materials; flexible hoses (not made of metal); 
plastics for use in manufacturing operations and for 
laminated plastics (semi-finished products); joint 
packing putty (semi-finished products), artificial and 
synthetic resins; plastic films other than for packaging; 
fibreglass fabrics for insulation. 
 
18 Leathers and imitation leathers, goods made 
thereof not included in other classes; trunks and 
suitcases; toiletry cases (empty); leather cases, not 
adapted for the items they are intended to contain; key 
cases (leather products) and fabric cases for jewelry, 
travelling sets (leather products) and sports bags, 
handbags, attaché cases, wallets, change purses, 
credit card cases; all goods included in this class; 
umbrellas, parasols. 
 
19 Building materials (not of metal); rigid pipes 
(not of metal); base materials made of ceramic 
materials for industrial uses; casing elements (not of 
metal); fireproof building materials (not of metal). 
 
35 Advertising; sponsoring; business 
management; business consultancy and management 
services; information research and business-related 
research; computer management of data files and data 
banks; services in connection with a databank, namely 
the collection, organization and systematization of data; 
electronic commerce services, namely the presentation 
of goods and the facilitation (also by electronic means) 
of orders and providing information on goods via 
telecommunications networks, for advertising and 
business purposes; online provision of information on a 
selection of goods via a global computer network; 
administrative processing of orders and data relating to 
various goods in the areas of advertising and sales; 
wholesale trading, namely the regrouping of different 
goods (excluding the transport thereof) for third parties; 
marketing and public relations services; drawing up of 
cost and price-analyses; publication of statistics for 
advertising purposes; procurement of business know-
how; organisation and management of fairs and 
exhibitions for economic and advertising purposes; 
business consultancy in the field of plastics technology 
(included in this class). 

 
36 Insurance; financial affairs; real estate 
management, consulting on investments, promotions 
and appraisals. 
 
37 Construction, repair and installation services 
and maintenance for industry, engineering and the oil 
and chemicals industries. 
 
38 Telecommunications services, data transfer 
services, telephone services, remote data access 
services (telecommunications services); computer-
assisted reception and transfer of documents and 
images; data transfer (messaging); provision of 
telecommunication connections to a global computer 
network; data collection, supply and transfer; provision 
of access to data banks; provision of access to 
electronic shops (telecommunications); provision of 
electronic mail services (e-mail); provision of 
messaging services (chatrooms) for the transfer of 
information among users online; services relating to 
inter-computer communication, to electronic messages 
and electronic purchases, namely the electronic 
transfer of data and information relating to sales; 
services in connection with a data bank, namely the 
transfer of specific data on goods and of data on 
orders, production and transport relating to the 
commercial use of chemical, pigment and colorant 
preparations and of other preparations. 
 
39 Services for the transport, storage, 
distribution of goods and for logistics by air, land and 
sea; freight storage, provision and forwarding; obtaining 
information on storage; packaging of goods for the 
transport thereof; shipping services (transport of 
goods); wrapping and packaging of chemical products; 
elimination of waste by means of disposal. 
 
40 Materials processing; consulting services 
relating to materials processing, also via a hotline; 
dressing and/or dyeing of textiles, fabrics and clothing; 
dyeing services; waste recycling; waste processing; 
waste elimination, namely the destruction of waste; 
water and waste-water processing; consulting on 
environmental protection, namely advice on waste 
recycling, waste processing and elimination, waste and 
waste-water treatment. 
 
41 Providing of training, instruction, organization, 
management and conducting of seminars, conferences, 
colloquiums, competitions, fairs and exhibitions for 
cultural or educational purposes. 
 
42 Design and development of computer 
programs; consultancy relating to computer software; 
installation, integration and maintenance of computer 
programs; services in the field of technology and 
relevant development services; industrial analyses; 
testing and research services; technical, scientific and 
configuration services; chemist services, chemical 
engineer services, chemical laboratory services; 
technical consultation in the area of chemistry and 
chemical engineering, particularly consultancy relating 
to the implementation of production processes in 
technical installations; consultancy in the area of 
chemistry and technique, namely in the area of colour 
analysis, colour coordination and standardization; 
scientific consultancy and research services relating to 
the industrial use of chemicals, paints, dyestuffs, 
pigments and colorants; technical consulting in the area 
of textile finishing; technical consultancy (franchising 
services); design, installation, maintenance, updating of 
computer software specifically for customers in the area 
of the industrial use of chemical preparations, paints, 
dyestuffs, pigments and colorants; research in the field 
of environmental protection; consultancy on 
environmental protection, namely, consultancy on the 
effects that manufacturing processes and chemical 
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preparations and paints used in manufacturing 
procedures have on the environment (included in this 
class); consultancy on energy-saving issues; 
development of new products. 
 
45 Issuing of computer software licenses (legal 
services), issuing of licences for commercial protective 
rights, allocation of rights to use commercial protective 
rights (franchising). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.19 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0936485 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200712118 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.12 DE 307 24 100.9/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UHU GmbH & Co KG, Herrmannstrasse 7, 77815, 
BÜHL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Adhesives for industrial use. 

 
16 Adhesives for stationery and household 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0936492 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200712120 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH, von-
Raumer-Strasse 8-18, 91550, DINKELSBÜHL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Ovens for commercial use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0936493 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200712121 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 DE 307 30 407.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIL' STARLET 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse 241-245, 
50823, KÖLN, DE 

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

hair lotions, dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0936494 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200712122 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products. 
 
30 Honey. 
 
32 Beers; non-alcoholic beverages (except 
mineral and carbonated waters); fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0936510 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200712123 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.09 BX 1140919 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PF Concept International BV, De Lasso 14, 2371GV, 
ROELOFARENDSVEEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0936520 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200712125 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.17 EM 005770251 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia 
Autonoma di Bolzano -Alto Adige Ressort für Handwerk 
Industrie Handel Finanzen und Haushalt, Landhaus V, 
Raiffeisenstr. 5, 39100, BOZEN, IT 

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

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products as well as grains (as far as contained in this 
class); live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.25 - 09/08

 

172 
 

(111) Int.reg.nr: 0936537 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200712130 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yichuan Dukang Industry Co Ltd, No. 1 Jiucheng Nan 
road, Yichuan Town, LUOYANG CITY, HENAN 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers), namely, 

brandy, fruit extracts (alcoholic), aperitifs, wine, cider, 
rice alcohol, spirits (beverages), liqueurs, cocktails, 
vodka, whiskey, bitters, rum, gin, hydromel (mead), 
kirsch, sake, arrack (arak). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0936548 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200712133 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.05 FR 07 3 485 798 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12, rue 
Fructidor, 75835, PARIS CEDEX 17, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, 

air or water; motor vehicles, their components namely, 
motors, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, 
shock absorbers, transmissions, brakes, seats, seat 
covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering 
wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, 
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, couplings 
for trailers, luggage racks, ski racks, spoilers, doors, 
sun roofs, window panes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0936557 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200712135 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vipis OÜ, Akadeemia tee 17, 12618, TALLINN, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry. 
 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuel 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 
9 Protection devices for personal use against 
accidents. 
 
30 Bee glue (propolis) for human consumptions; 
honey; infusions, not medicinal; flavorings, other than 
essential oils for beverages; essences for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils; condiments; 
spices, weeds (condiments). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0936575 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200712136 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.25 DE 307 26 700.8/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kasperek KG, Schuh-Comfort, Anzengruberstr. 8, 
4020, LINZ, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0936613 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200712144 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.14 CZ 439158 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Strom telecom as, Michelská 60, 14000, PRAHA 4, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic communication exchanges, digital 
exchanges, analogue exchanges, telecommunication 
network supplies, IP and broadband switches, routers, 
control systems, evaluation and security systems and 
devices, electronic accounting devices for 
telecommunication systems, recording and 
reproduction devices, information and data products on 
magnetic, electronic and optical data media, electronic 
data networks, audio-visual data media, CD-R and CD-
ROMs and DVDs, computer equipment and hardware, 
analogue and digital cards, magnetic cards, optical 
cards, chip cards, bar-code readers, micro-electronic 
readers, computer modems, telephone networks, line 
indication devices, electronic portals, electronic diaries 
and schedulers, voice mails, hardware for intelligent 
networks, concentrators, indication connectors. 
 
38 Operation of telecommunication and data 
networks, operation of Internet servers, data and 
information transmission security via 
telecommunication networks and Internet, 
communication via terminals, phone, teleprinter, 
telegraph and mobile phone systems and networks, 
data and information transmission via satellites and 
radio or television signals, GPS systems, transmission 
protocol conversion services, format and code 
conversion services, voicemail services, transmission 
of short text messages, operation security and 
management of telecommunication and data networks; 
rental of data base access. 
 
42 Software construction, computer 
programming, technical and professional studies of 
computer and information technologies and 
telecommunication systems, basic and application 
research, project activities in the field of 
telecommunication, creation of author crafts in the field 
of software, projecting of electric and electronic devices 
and engines, engineering and services in the field of 
electronic capital equipment, services in the field of 
industrial telecommunication technologies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0936623 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200712147 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.31 LI 14193 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494, 
SCHAAN, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Materials for use in dentistry, namely 

materials for the manufacture of impressions, crowns 
and bridges, dentures, artificial teeth; dental materials 
for relining and characterization of teeth, materials for 
polishing teeth; tooth filling materials; luting materials; 
materials for pulp protection and root treatment; 
materials for tooth cavity treatment; materials for dentin 
wound and pulp treatment; materials used for acid 
etching and for preventing caries; dental adhesive 
agents; protective varnishes for teeth; materials for the 
cosmetic restoration of damaged teeth; preparations for 
the diagnosis of plaque and bacteria; dental 
preparations for teeth and oral cavity hygiene; 
preparations for the treatment of caries and 
periodontosis; root filling materials; dental core-build up 
materials; materials for repairing tooth defects; 
opacifying materials for dental use; dental preparations 
to expose plaque; sealants for dental fissures; resin 
primer for dental alloys. 
 
10 Apparatus, tools and instruments used in 
dentistry, namely syringes, instruments for the 
application of dental materials, apparatus and 
instruments for the prophylaxis of caries and for the 
treatment of periodontosis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Int.reg.nr: 0940696 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200713909 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 EM 005810536 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chantelle SA, 8-10, rue de Provigny, 94230, CACHAN, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 

gels, creams and salts not for medical use; toilet soaps; 
cosmetics in particular creams, milks, lotions, serums, 
gels and powders for the body and hands; beauty 
masks; moisturizing products; scrubbing and exfoliating 
products. 
 
35 Retail sale services for women's underwear 
and for women's lingerie articles, perfumes, eaux de 
toilette and cosmetics, household and bath linen; 
business consulting services for creating and operating 
retail sale outlets and purchase centers for retail sale 
and advertising; sales promotion services (for third 
parties), advertising, business management, business 
administration, on-line advertising on a computer 
network, distribution of advertising material (leaflets, 
prospectuses, free newspapers, samples), newspaper 
subscription services for third parties; business 
information or inquiries; organization of exhibitions and 
events for commercial or advertising purposes, 
advertising management, rental of advertising space, 
radio avertising, television advertising, promotional 
sponsorship. 
 
44 Sanitary and beauty care services for human 
beings; beauty parlors and beauty salons, cosmetic 
care services, consulting in the field of beauty and 
sanitary care; relaxation, massage and spa services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.20 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
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Delvis overdragelser - partial change in ownership/partial assignment 
 
 
(111) Int.reg.nr: 0263513A 
(151) Int.reg.dato: 1962.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200801844 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MM Meyer Markenverwaltung & Co, Antonigasse 4, 
5620, BREMGARTEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2004.10.13 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0263513 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0297193A 
(151) Int.reg.dato: 1965.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200801845 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MM Meyer Markenverwaltung & Co, Antonigasse 4, 
5620, BREMGARTEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Fermentation alcohol. 

 
5 Dietetic foodstuffs. 
 
29 Meat, fish, meat extracts, meat, fish, 
vegetable and milk preserves, meat, fish, fruit and 
vegetable jellies, eggs, milk, butter, cheese, margarine, 
edible oils and fats. 
 
30 Coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrups, 
honey, flour, pasta, condiments, spices, sauces, 
vinegar, mustard, cooking salt; cocoa, chocolate, 
sweetmeats, sugar confectionery and pastry products, 
yeast, baking powder, edible ice. 
 
31 Vegetables, fruits. 
 
32 Fruit juices. 
 
33 Non-sparkling wines, sparkling wines, malt 
wine, fruit wines, sparkling fruit wines, vermouths; 
spirits, in particular liqueurs, brandy and bitters; 
essences and extracts for making spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 1999.07.22 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0297193 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0690107A 
(151) Int.reg.dato: 1998.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200716187 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.27 
(300) Søknadsprioritet: 1997.08.25 DE 397 40 585 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jasper Conran, 42 Lancaster Gate, Flat D, W23NA, 
LONDON, GB 

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

hair lotions; dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 1999.04.23 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0690107 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0738284B 
(151) Int.reg.dato: 2000.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200801846 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 1999.09.30 CH 471324 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADID Alain Delon International Distribution SA, Rue 
des Battoirs 7, 1205, GENÈVE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages, in particular 

champagne, liqueurs, cognac (French brandy); wines, 
champagnized wine, alcoholic beverages and spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2001.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0738284 
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(111) Int.reg.nr: 0802347A 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200800735 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Capri Sun AG, Neugasse 22, 6300, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit 
juices and fruit nectars, compounds and essences (all 
included in this class), for the preparation of such 
drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2004.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 09/08, 2008.02.25 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0802347 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 244275 
(151) Reg.dato.: 2008.02.14 
(210) Søknadsnr.: 200800367 
(220) Inndato: 2008.01.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brit Rundskjær, Skoleveien 26, 3296 NEVLUNGHAMN, 
NO 
Helén Norlin, Ollestien 4, 3296 NEVLUNGHAMN, NO 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244367 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(210) Søknadsnr.: 200801357 
(220) Inndato: 2008.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lie Fv AS, Syretårnet 16, 3048 DRAMMEN, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 244374 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200801261 
(220) Inndato: 2008.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Liv Eldrid Ørstavik, Helgesensgate 16A, 0553 OSLO, 
NO 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 244377 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(210) Søknadsnr.: 200801279 
(220) Inndato: 2008.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inge Østvang, Gammalsrudv. 13, 2340 LØTEN, NO 
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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.: 242902 
(210) Søknadsnr.: 200709278 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.10 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Brick AS, Grålumsveien 125, 1712 GRÅLUM, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Gjerdrums Vei 12,0484 OSLO, 
NO 

 Innsiger: 
 Det norske Veritas AS, Postboks 300, 1363 HØVIK, NO
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 242921 
(210) Søknadsnr.: 200708755 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.10 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland,0134 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Ares Trading SA, Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 

AUBONNE, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242962 
(210) Søknadsnr.: 200709006 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.10 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Wrangler Apparel Corp, 3411 Silverside Road, 
DE19810 WILMINGTON, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Major League Baseball Properties INC, New York, NY, 

US 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
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(111) Reg.nr.: 242963 
(210) Søknadsnr.: 200709007 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.10 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Wrangler Apparel Corp, 3411 Silverside Road, 

DE19810 WILMINGTON, US 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Major League Baseball Properties INC, New York, NY, 

US 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242964 
(210) Søknadsnr.: 200709008 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.10 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Wrangler Apparel Corp, 3411 Silverside Road, 

DE19810 WILMINGTON, US 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Major League Baseball Properties INC, New York, NY, 

US 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243043 
(210) Søknadsnr.: 200705934 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.17 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Egersund Mineralvandfabrikk AS, Postboks 53, 4379 
EGERSUND, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 

1829 Vika,0123 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Lofthouse of Fleetwood Ltd, Maritime Street, FY77LP 

LANCASHIRE, FLEETWOOD, ENGLAND, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
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(111) Reg.nr.: 243636 
(210) Søknadsnr.: 200711556 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2008.01.21 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Infoteknikk AS, Postboks 8026, 4068 STAVANGER, 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171,4302 

SANDNES, NO 
 Innsiger: 
 Viju AS, Vølstadveien 77, 4025 STAVANGER, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Viju AS, Vølstadveien 77, 4025 STAVANGER, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0820938 
(210) Søknadsnr.: 200403376 
(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 General Biscuits Belgie NV, De Beukelaer-Pareinlaan 
1, 2200 HERENTALS, BE 

 Innsiger: 
 House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, 

DK 
 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket under behandling i 2. avd. 

Registreringen opprettholdes. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216766 
(210) Søknadsnr.: 200203447 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Aktieselskabet af 21. november 2001, Industrivej 28, 

DK-7330 Brande, DK 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Fila Sport SpA, Viale Cesare Battisti 26, I-13900 Biella, 

IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 2. avdelings avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 216768 
(210) Søknadsnr.: 200203449 
(540) Gjengivelse av merket 

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

 Aktieselskabet af 21. november 2001, Industrivej 28, 
DK-7330 Brande, DK 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Fila Sport SpA, Viale Cesare Battisti 26, I-13900 Biella, 

IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 2. avdelings avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes. 
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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.: 0650366 
(210) Søknadsnr.: 200502793 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.02.06 

(220) Inndato: 2005.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOSSI-BÉ 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Unima Europe SAM Patio Palaca B4B, 41, avenue 

Hector Otto, 9800 MONACO, MC 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 29 Fish, namely crustaceans. 

 
31 Animal foodstuffs, malt. 
 
42 Providing of food and drink in restaurants; 
temporary accommodation; medical, sanitary and 
beauty care; veterinary and agricultural services; legal 
services; scientific and industrial research; computer 
programming. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0650367 
(210) Søknadsnr.: 200413009 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.02.06 

(220) Inndato: 2004.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

LES PECHERIES DE NOSSI-BÉ 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Unima Europe SAM Patio Palaca B4B, 41, avenue 

Hector Otto, 9800 MONACO, MC 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 29 Fish, namely crustaceans. 

 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and 
flowers; animal feed, malt. 
 
42 Providing food and beverages; temporary 
accommodation; medical, sanitary and beauty care; 
veterinary and agricultural services; legal services; 
scientific and industrial research; computer 
programming. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 

(111) Reg.nr.: 0738284 
(210) Søknadsnr.: 200010281 
(151) Reg.dato: 2000.03.30 
(180) Registreringer 

utløper: 
2010.03.30 

(220) Inndato: 2000.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Alain Delon Diffusion SA, 12, rue de Saint-Victor, CH-

1206 Genève, CH 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 34    Tobacco, unprocessed or processed, in particular 

cigars, cigarettes, smoking and chewing tobacco, 
matches; smokers' articles, in particular tobacco pipes, 
pipe cleaners, cigar cutters, non-electric lighters for 
cigars and cigarettes, cigar and cigarette cases and 
boxes, pipe extinguishers, cigar and cigarette holders, 
ashtrays, snuff boxes, not of precious metal; pocket 
apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, 
cigarette filters.  

(450) Kunngjort dato: 09/08,2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 0748991 
(210) Søknadsnr.: 200102279 
(151) Reg.dato: 2000.11.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2010.11.24 

(220) Inndato: 2001.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 DID Deutscher Inkassodienst GmbH & Co KG 

Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Herr 
Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 
Hamburg, DE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Bull & Co ANS, Postboks 552 Sentrum, 

0105 Oslo, NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
38 Telecommunications. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
 
42 Computer programming (with the exception of 
those in connexion with or used generally with 
production procedures, including model and design 
construction and rapid prototyping, in particular laser-
sintering and laser-technology); research in the domain 
of technics, engineering (these services with the 
exception of those in connexion with or used generally 
construction and rapid porotryping, in particular laser-
sintering and laser-technology). 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0827958 
(210) Søknadsnr.: 200407713 
(151) Reg.dato: 2004.04.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2014.04.19 

(220) Inndato: 2004.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

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

53113 BONN, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Electric, electronic, optical, measuring, 

signalling, controlling or teaching apparatus and 
instruments (as far as included in this class); apparatus 
for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data; machine run 
data carriers; automatic vending machines and 
mechanism for coin operated apparatus; data 
processing equipment and computers. 
 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture). 
 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data; 
data base services, namely running of a data base, data 
base services, namely collection of information. 
 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news; data base services, 
namely transmission of information. 
 
39 Transportation and storage of goods. 
 
41 Education; training; entertainment; 
organisation of cultural events; organisation of sporting 
events, (except action sports events, in particular 
freestyle-climbing, snowboarding, freestyle-sking, 
freestyle-motocross, snowmobiling); publication of 
books, magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base; rental 
services relating to data processing equipment and 
computers; project studies and planning services 
relating to equipment for telecommunication. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 0839420 
(210) Søknadsnr.: 200500626 
(151) Reg.dato: 2004.09.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2014.09.20 

(220) Inndato: 2005.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Fastrackids International Ltd, 6900 East Belleview, 

Penthouse Suite, CO GREENWOOD VILLAGE, US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Computer software for educational instruction 

for children. 
 
41 Educational Services, Namely Providing 
Courses of Instruction for Children Ages 3 through 15, 
and Distribution of Course Materials Therewith. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0850892 
(210) Søknadsnr.: 200506118 
(151) Reg.dato: 2005.02.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.02.07 

(220) Inndato: 2005.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GA Modefine SA, Via Penate 4, 6850 MENDRISIO, CH 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 
 
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, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment; 
fire extinguishers. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or plated therewith included in 
this class, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, 
included in this class; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (included in 
this class); printers' type; printing blocks. 
 
18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof included in this class; animal skins and hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 
 
24 Fabrics and textiles included in this class; bed 
and table covers. 
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25 Clothing, footwear, headgear. 
 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0862349 
(210) Søknadsnr.: 200510794 
(151) Reg.dato: 2005.03.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.03.23 

(220) Inndato: 2005.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLAN B 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Colin McKay, 441 Cole Ranch Road, CA92024 

ENCINITAS, US 
Daniel Ryan Way, 441 Cole Ranch Road, CA92024 
ENCINITAS, US 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Audio visual recordings, namely, compact 

discs, tape cassettes, phonograph records, CD ROMs, 
video tapes, DVDs and laser discs all featuring 
skateboarding and extreme sports and excluding rap 
music, fictional accounts of skateboarding and extreme 
sports; computer software and programs all being 
computer games in the field of skateboarding and 
extreme sports; video game software in the field of 
skateboarding and extreme sports; video game 
computer software adapted for use with television 
receivers and computers in the field of skateboarding 
and extreme sports. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0882483 
(210) Søknadsnr.: 200605273 
(151) Reg.dato: 2005.10.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.10.20 

(220) Inndato: 2006.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Oswald Peter Schwarzl, Lahholdstraße 24, 4060 

LEONDING, AT 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 6 Bolts of metal; bottle caps of metal; boxes of 

common metal; cattle chains; chests of metal; ice nails; 
junctions of metal for pipes; pipes of metal; metal 
materials for building or construction; metal joinery 
fittings; safes; prefabricated building assembly kits of 
metal; industrial packaging containers of metal. 
 
20 Furniture made from wood or substitutes for 
wood; screens of reed; chairs of cane and wicker or 
substitutes therefore. 
 
28 Gymnastic and sporting articles not included 
in other classes. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0884203 
(210) Søknadsnr.: 200606114 
(151) Reg.dato: 2006.01.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.01.20 

(220) Inndato: 2006.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPYDER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Dr Ing h c F Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 

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

NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 12 Sports cars and their parts as far as included 

in this class. 
(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 0886615 
(210) Søknadsnr.: 200607252 
(151) Reg.dato: 2006.05.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.05.11 

(220) Inndato: 2006.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHIREN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Stichting Health Angel, Kloveniersburgwal 77 A, 

1011KA AMSTERDAM, NL 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Scientific, geometrical, photographic, optical, 

weighing apparatus and instruments , apparatus and 
instruments for the conduction, distribution, change, 
storage, control and controlling electric stream and light; 
software; afore-mentioned apparatus, instruments and 
apparatus applied at mesuring of light in cells as well as 
at light impulses in cells and the emit of light at cells at 
the treatment of the light of cells. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0893418 
(210) Søknadsnr.: 200609732 
(151) Reg.dato: 2006.07.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.27 

(220) Inndato: 2006.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLETCHER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 JH Fletcher & Co a Delaware Corporation, P.O. Box 

2187, WV25722-2187 HUNTINGTON, US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 7 MINING MACHINES, NAMELY ROOF 

BOLTERS, DRILLS, COAL CUTTERS, SCALERS, 
DUST COLLECTORS, POWDER LOADERS AND 
PARTS THEREFOR, TIMBERING MACHINES AND 
PARTS THEREFOR. 
 
12 LAND VEHICLES, MAN TRIPS, MINE 
TRACTORS. 
 
37 Remains unchanged. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0894940 
(210) Søknadsnr.: 200610339 
(151) Reg.dato: 2006.07.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.03 

(220) Inndato: 2006.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLUTIVENT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 ALS Pharma Vermittlungen eK Achim Schneider, 

Bajuwarenring 14, 82041 OBERHACHING, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 5 Pharmaceutical products with the exception of 

dermatological products and vaccines; medical-
veterinary products; sanitary products for medical 
purposes, with the exception of dermatological products 
and vaccines; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth and dental wax; 
disinfectants. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0908204 
(210) Søknadsnr.: 200615377 
(151) Reg.dato: 2006.06.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.06.19 

(220) Inndato: 2006.12.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Obschestvo s Ogranitchennoy Otvetstvennostiu WDS, 

ul. 1 Bukchvostova, d, 12/11, korp. 17-18, komn. 215, 
107258 MOSKVA, RU 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Breath-freshening sprays; oral care products 

not for medical use; denture polishes, oral care products 
not for medical use, preparations for cleaning dentures, 
especially gel, dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical products. 
 
21 Toothpicks; floss for dental purposes; 
brushes, including toothbrushes, toothbrushes (electric).

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
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(111) Reg.nr.: 0908206 
(210) Søknadsnr.: 200615379 
(151) Reg.dato: 2006.06.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.06.19 

(220) Inndato: 2006.12.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Obschestvo s Ogranitchennoy Otvetstvennostiu WDS, 

ul. 1 Bukchvostova, d, 12/11, korp. 17-18, komn. 215, 
107258 MOSKVA, RU 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Breath-freshening sprays; oral care products 

not for medical use; denture polishes, oral care products 
not for medical use, preparations for cleaning dentures, 
especially gel, dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical products. 
 
21 Toothpicks; floss for dental purposes; 
brushes, including toothbrushes, toothbrushes (electric).

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0915052 
(210) Søknadsnr.: 200703301 
(151) Reg.dato: 2006.11.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.11.09 

(220) Inndato: 2007.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 HD Wood Technologies Ltd, 7, Frederick Street, VLT03 

VALLETTA, MT 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 19 Wood and wood products, included in this 

class, in particular sawn timber, plywood, wood boards, 
dimension timber and furniture panels of solid wood, 
and wood veneers. 
 
31 Unworked wood, wood chips for the 
manufacture of wood-pulp. 
 
39 Transport, in particular transport of wood and 
wood products; packaging and storage of goods, in 
particular wood and wood products. 
 
40 Timber-felling and processing, woodworking. 

(450) Kunngjort dato: 09/08, 2008.02.25 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 242204 
(151) Reg.Dato.: 2007.11.12 
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Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet 
 
(111) Reg.nr.: 129319 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129328 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129331 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129332 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129337 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129338 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129340 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129367 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129383 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129391 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129392 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129397 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129402 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129403 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129404 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129410 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129411 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129414 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 129415 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129417 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129419 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129424 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129425 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129430 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129431 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129437 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129439 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129445 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129451 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129457 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129463 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129469 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129481 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129485 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129492 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129495 
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(111) Reg.nr.: 129502 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129506 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129507 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129510 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129514 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129515 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129517 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129528 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129537 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129539 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129544 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129545 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129546 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129547 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129551 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129553 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129554 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129564 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129571 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 129572 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129573 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129580 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129586 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129587 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129595 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129597 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129603 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129633 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129635 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129640 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129641 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129648 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129651 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129652 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 14753 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 14822 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 14823 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 14892 
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(111) Reg.nr.: 183182 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183183 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183185 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183186 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183187 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183188 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183190 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183191 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183192 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183194 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183195 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183198 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183200 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183202 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183203 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183204 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183206 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183207 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183208 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183209 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183216 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183217 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183220 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183221 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183222 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183225 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183226 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183227 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183230 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183232 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183233 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183234 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183235 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183236 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183237 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183238 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183239 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183242 
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(111) Reg.nr.: 183243 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183245 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183249 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183252 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183253 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183254 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183256 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183258 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183264 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183265 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183270 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183273 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183275 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183280 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183281 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183282 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183283 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183294 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183295 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183298 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183299 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183302 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183303 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183304 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183305 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183306 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183307 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183308 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183310 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183312 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183313 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183314 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183315 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183316 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183318 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183319 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183320 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183321 
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(111) Reg.nr.: 183324 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183325 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183327 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183332 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183334 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183338 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183342 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183344 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183345 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183347 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183348 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183349 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183351 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183352 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183353 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183354 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183359 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183371 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183372 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183376 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183377 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183379 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183381 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183385 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183386 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183387 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183388 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183389 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183390 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183392 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183393 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183395 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183396 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183398 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183400 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183401 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183402 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183403 
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(111) Reg.nr.: 183404 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183405 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183407 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183408 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183410 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183415 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183418 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183419 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183421 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183422 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183423 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183424 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183425 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183430 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183432 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183433 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183434 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183436 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183437 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183438 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183439 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183440 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183441 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183442 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183443 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183444 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183445 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183448 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183449 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183451 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183455 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183456 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183457 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183459 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183460 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183461 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183462 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183463 
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(111) Reg.nr.: 183464 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183466 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183467 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183468 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183470 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183476 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183477 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183479 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183486 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183487 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183488 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183489 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183490 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183491 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183492 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183494 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183495 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183496 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183498 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183500 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183502 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183503 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183505 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183506 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183508 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183509 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183511 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183516 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183518 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183519 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183520 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183521 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183527 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183538 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183539 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183540 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183541 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183545 
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(111) Reg.nr.: 183546 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183547 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183549 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183554 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183555 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183559 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183560 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183563 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183565 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183566 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183567 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183568 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183571 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183575 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183576 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183577 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183579 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183582 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183584 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183585 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183587 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183592 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183594 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183602 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183603 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183604 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183605 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183607 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183609 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183610 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183611 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183612 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183615 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183619 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183620 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183623 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183624 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183625 
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(111) Reg.nr.: 183626 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183628 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183632 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183634 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183635 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183637 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183638 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183639 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183640 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183642 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183649 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183650 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183653 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183658 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183660 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183661 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183662 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183664 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183666 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183667 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183670 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183673 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183674 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183680 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183681 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183682 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183683 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183684 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183685 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183687 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183688 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183690 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183691 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183695 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183697 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183698 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183699 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183700 
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(111) Reg.nr.: 183702 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183703 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183704 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183706 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183707 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183712 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183718 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183720 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183723 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183725 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183727 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183728 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183729 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183730 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183733 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183734 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183742 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183744 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183749 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183750 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183751 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183752 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183753 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183754 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183758 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183759 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183760 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183761 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183762 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183764 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183766 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183772 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183776 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183778 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183782 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183783 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183786 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183787 
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(111) Reg.nr.: 183790 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183792 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183798 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183800 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183801 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183802 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183804 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183807 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183811 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183812 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183814 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183815 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183816 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183817 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183818 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183823 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183825 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183826 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183827 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183829 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183834 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183836 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183839 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183841 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183844 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183845 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183846 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183850 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183851 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183852 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183853 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183854 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183855 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183856 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183857 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183860 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183866 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183868 
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(111) Reg.nr.: 183870 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183871 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183873 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183876 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183877 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183879 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183882 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183884 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183887 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183888 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183889 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183890 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183891 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183894 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183895 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183896 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183899 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183900 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183901 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183902 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183905 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183907 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183908 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183909 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183910 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183911 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183913 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183919 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183920 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183921 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183927 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183929 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183930 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183931 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183932 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183934 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183936 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183937 
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(111) Reg.nr.: 183938 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183939 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183941 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183942 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183943 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183947 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183948 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183949 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183952 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183954 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183955 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183956 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183957 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183958 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183959 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183960 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183961 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183963 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183964 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183967 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183968 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183969 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183972 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183973 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183975 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183976 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183980 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183981 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183982 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183985 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183986 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183988 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183993 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183994 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183996 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184000 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184002 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184003 
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(111) Reg.nr.: 184004 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184005 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184017 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1907224 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 4765 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 49994 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50234 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50280 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50287 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50350 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50365 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50449 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50499 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50588 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50936 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 52680 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72211 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72262 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72278 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 72281 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72283 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72284 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72299 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72312 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72321 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72328 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72329 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72333 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72335 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99155 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99164 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99167 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99176 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99184 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99186 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99192 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99196 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99201 
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(111) Reg.nr.: 99211 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99217 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99221 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99223 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99229 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99241 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99265 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99268 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99269 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99281 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99295 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99316 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99316 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99319 
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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.: 100181 
(730) Innehaver: Perry Ellis International Group Holdings 

Ltd, Montague Sterling Center, 5th 
Floor, East Bay Street NASSAU, BS 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 100828 
(730) Innehaver: Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 

Marcel, 75001 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 119312 
(730) Innehaver: NAVY AS, Postboks 444, 1323 HØVIK, 

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

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 131723 
(730) Innehaver: Danisco Sugar OY, Sokeritehtaantie 20, 

02460 KANTVIK, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 132028 
(730) Innehaver: Toyota Industries Sweden AB, 59581 

MJÖLBY, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 132686 
(730) Innehaver: Rostastrand Förvaltnings AB, Box 38, 

13421 GUSTAVSBERG, SE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 145035 
(730) Innehaver: Cadbury Schweppes Investments BV, 

Teteringsedijk 227, 4817ME BREDA, 
NL 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 149389 
(730) Innehaver: Abbott Point of Care Inc, 100 Abbott 

Park Road, IL60064 ABBOTT PARK, 
US 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 150000, 201642, 209361 
(730) Innehaver: Allison Transmission Inc, 4700 West 

10th Street, IN46222 INDIANAPOLIS, 
US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 154208 
(730) Innehaver: Nabaltec AG, Alustrasse 50-52, 92421 

SCHWANDORF, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 166531 
(730) Innehaver: Pharma Nord APS, Tinglykke 4-6, 6500 

VOJENS, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174288 
(730) Innehaver: Saint-Gobain Rakennustuotteet OY, 

Kerkkolankatu 37, 05800 HYVINKÄÄ, FI
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174542 
(730) Innehaver: Clement Clarke International Ltd, 

Edinburgh Way, CM202TT HARLOW, 
ESSEX, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 183116, 211981, 190946, 191130, 

199108, 216143, 190947, 217109, 
213627, 215839, 236425, , 233983 

(730) Innehaver: Logined BV, Gevers Deynootweg 61, 
2586BJ HAAG, NL 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 183621, 197331 
(730) Innehaver: Carl Zeiss Vision Inc, Torrey View 

Corporate Centre, 10590 West Ocean 
Air Drive, Suite 300, CA92130 SAN 
DIEGO, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 184106 
(730) Innehaver: Bosch Security Systems Inc, 130 

Perinton Parkway, NY14450 
FAIRPORT, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 185535 
(730) Innehaver: Gilbarco Inc, 7300 West Friendly 

Avenue, NC27410 GREENSBORO, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 185898 
(730) Innehaver: Husmorvikarsentret AS, Stokkanhaugen 

69, 7048 TRONDHEIM, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 186160 
(730) Innehaver: Mylan Bertek Pharmaceuticals Inc, TX, 

US 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 186997 
(730) Innehaver: Romerike Distribusjon AS, Postboks 

235, 2001 LILLESTRØM, NO 
(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 

Majorstuen, 0303 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 188260 
(730) Innehaver: Ardo Coordination Center NV, 

Wezestraat 61, 8850 ARDOOIE, BE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 188291 
(730) Innehaver: Knaskerøtter AS, v/Tor Fugelstein, Nes, 

3282 KVELDE, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 188431 
(730) Innehaver: Rhodia Operations, 40 rue de la Haie-

Coq, 93306 AUBERVILLIERS, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 188520 
(730) Innehaver: Actavis Group HF, Reykjavikurvegi 76-

78, 220 HAFNARFJORDUR, IS 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 188981 
(730) Innehaver: Leketøykjeden Ringo AS, Postboks 

4173 Gulskogen, 3005 DRAMMEN, NO 
(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 

Majorstuen, 0303 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 189128 
(730) Innehaver: Domecq Wines España SA, Edificio 

Igara 2, Camino de Portuetxe 35A, 
20018 SAN SEBASTIAN, ES 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 190021 
(730) Innehaver: Rhodia Operations, 40 rue de la Haie-

Coq, 93306 AUBERVILLIERS, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 190572 
(730) Innehaver: Edgars Holding AS, Kjøpmannsgata 51, 

7010 TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 

HEIMDAL, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 190698 
(730) Innehaver: Nec Display Solutions Ltd, 12-23, 

Shibaura 4-chome, Minato-ku TOKYO, 
JP 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 190860 
(730) Innehaver: Kjell Mattsson Försäljning AB, 

Stationsvägen 9, 59794 ÅTVIDABERG, 
SE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 191033 
(730) Innehaver: Barnes & Noble College Booksellers 

Inc, 120 Mountain View Boulevard, 
NJ07920 BASKING RIDGE, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 191950 
(730) Innehaver: Oasis Stores Ltd, 13-16 Lakerside, 

Stanton Harcourt, OX295TR WITNEY, 
OXON, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 203330 
(730) Innehaver: Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 

41, 48155 MÜNSTER, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 206559 
(730) Innehaver: Permierfirst Vehicle Rental UK Ltd, 

Vanguard Rental (UK) Ltd, James 
House, 55 Welford Road, LE2 7AR 
LEICESTER, GB 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 20662, 26757, 42767, 44208, 61765, 
61697, 64803, 72457, 98927, 98930, 
114123, 108258, 107813, 112907, 
123951, 135153, 140554, 153370, 
202964, 186653, 198519, 205090, 
215735, 215985, 228309, 231436, 
231664, 238409, 238739 

(730) Innehaver: Schweppes International Ltd, 7 
Abermarle, W1S4HQ LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 210856 
(730) Innehaver: Grant Thornton International Ltd, 175 

West Jackson Boulevard, 20th Floor, 
IL60604 CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 211178, 211183, 212156 
(730) Innehaver: IBM Corp, North Castle Drive, NY10504 

ARMONK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 217099 
(730) Innehaver: Stuart Weitzman IP LLC, 2400 East 

Commercial Boulevard, Suite 506, 
FL33308 FORT LAUDERDALE, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 222740 
(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen, 

0477 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 225641 
(730) Innehaver: Cambi AS, Postboks 78, 1371 ASKER, 

NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 225982 
(730) Innehaver: Løvenskiold-Fossum Forvaltning ASA, 

Postboks 206, 3701 SKIEN, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 

12, 0484 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 226436, 226435 
(730) Innehaver: Lululemon Athletica Canada Inc, 2113 

West Fourth Avenue, BCV6K1N6 
VANCOUVER, CA 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 231218 
(730) Innehaver: Kvist AS, Neuberggt. 7, 0367 OSLO, 

NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 233216 
(730) Innehaver: Sagex Petroleum ASA, Tordenskiolds 

gate 12, 0160 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 

12, 0484 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 235549 
(730) Innehaver: Born Free Holdings Ltd, 3, HaSadnaot 

Street, 46728 HERZELIA, IL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 237590, 234462, 238417, 243553 
(730) Innehaver: Alibaba Group Holding Ltd, P O Box 

847 GRAND CAYMAN, KY 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 238857 
(730) Innehaver: Bayard Presse, 3 et 5, rue Bayard, 

75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 239604 
(730) Innehaver: V&S Danmark A/S, Postboks 2158, 

1016 KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 241210 
(730) Innehaver: Skandia Autologistics OY, Pasilankatu 

2, 00240 HELSINGFORS, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 242552 
(730) Innehaver: Xlent AB, Regeringsgatan 67, 11156 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 34872 
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, One Abbott Park 

Road, IL60064-3500 ABBOTT PARK, 
US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 37977 
(730) Innehaver: Hallstar Innovations Corp, 120 South 

Riverside Plaza, Suite 162, IL60606 
CHICAGO, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 44531 
(730) Innehaver: AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 

10545 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 62871, 76681, 94475, 101537, 102635, 

128964, 119541, 138118, 147135, 
156969, 158046, 166463, 161834, 
166339, 171569, 174518, 185236, 
187622, 199506 

(730) Innehaver: Carestream Health Inc, 150 Verona 
Street, NY14608 ROCHESTER, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 70836, 135842 
(730) Innehaver: Thornton & Ross Ltd, Linthwaite, 

HD75QH HUDDERSFIELD, GB 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 72346 
(730) Innehaver: Corsina International AG, 

Promenadenstrasse 24, 5330 BAD 
ZURZACH, CH 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 74197, 153329 
(730) Innehaver: Ulrich Jüstrich Holding AG, Unterdorf, 

9428 WALZENHAUSEN, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 74244 
(730) Innehaver: Cycleurope Norge AS, Gravarsveien 32, 

4306 Sandnes, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 87082, 87083, 132232 
(730) Innehaver: SAFILO Società Azionaria Fabbrica 

Italiana Lavorazione Occhiali SpA, 
Piazza Tiziano 8, 32044 PIEVE DI 
CADORE (BELLUNO), IT 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 89425 
(730) Innehaver: Esab AB, Box 8004, 40277 

GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(111) Int.reg.nr: 0865411 
(210) Søknadsr: 200512152 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2007/12/13 
 Lisengiver/inne-

haver: 
Jean HEITZ, 1, chemin de la 
Glacière, 77910 GERMIGNY 
L'EVEQUE, FR 

 Lisenshaver: Laboratoire Argiletz, 14, route 
d'Echampeu, 77440 LIZY-SUR-
OURCQ, FR 
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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: Inbonor AS, Postboks 52, 2024 

GJERDRUM, NO 
(730) Nytt navn: Streijfert AS, Postboks 52, 2024 

GJERDRUM, NO 
 
 
(730) Tidligere navn: Just a Room AS, Postboks 40, 

0411 OSLO, NO 
(730) Nytt navn: Just a Room AS, Sorenskriver 

Quigstadsv. 22, 1440 DRØBAK, 
NO 

 
 
(730) Tidligere navn: The Prudential Assurance 

Company Ltd, LONDON, GB 
(730) Nytt navn: The Prudential Assurance 

Company Ltd, Laurence 
Pountney Hill, EC4R0HH 
LONDON, GB 

 
 
(730) Tidligere navn: Fremskrittspartiet, PB 8903 

Youngstorget, 0028 Oslo, NO 
(730) Nytt navn: Fremskrittspartiet, Karl Johans 

gate 25, 0159 OSLO, NO 
 
 
(730) Tidligere navn: Renholdsservice Vest AS, 

Postboks 221 Nyborg, 5871 
Bergen, NO 

(730) Nytt navn: RSV Renhold AS, Postboks 221 
Nyborg, 5871 BERGEN, NO 

 
 
(730) Tidligere navn: Lufitek AS, 2550 Os I Østerdalen, 

NO 
(730) Nytt navn: Norshield AS, 2550 OS I 

ØSTERDALEN, NO 
 
 
(730) Tidligere navn: Bøndernes Bank AS, Øvre 

Slottsgt. 23, 0157 Oslo, NO 
(730) Nytt navn: Fokus Bank, Kommunikasjon, 

Søndre gate 15, 7466 
TRONDHEIM, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 131383 
(730) Innehaver: The Prudential Assurance 

Company Ltd, Laurence Pountney 
Hill, EC4R0HH LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 
5222 Majorstua, 0303 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131723 
(730) Innehaver: Danisco Sugar OY, 

Sokeritehtaantie 20, 02460 
KANTVIK, FI 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131898 
(730) Innehaver: The Yokohama Rubber Co Ltd, 36-

11, Shinbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JP 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131942 
(730) Innehaver: Cray Valley SA, 12, place de l'Iris, 

92400 COURBEVOIE, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 132507 
(730) Innehaver: Hedoga AG, Zellwegstrasse 17, 

9056 GAIS, CH 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 138091 
(730) Innehaver: Aventis Inc, 3711 Kennett Pike, 

Suite 200, DE19807 GREENVILLE, 
US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 149389 
(730) Innehaver: Abbott Point of Care Inc, 100 

Abbott Park Road, IL60064 
ABBOTT PARK, US 

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

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 150000, 201642, 209361 
(730) Innehaver: Allison Transmission Inc, 4700 

West 10th Street, IN46222 
INDIANAPOLIS, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184106 
(730) Innehaver: Bosch Security Systems Inc, 130 

Perinton Parkway, NY14450 
FAIRPORT, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 186997 
(730) Innehaver: Romerike Distribusjon AS, 

Postboks 235, 2001 LILLESTRØM, 
NO 

(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 
5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188153 
(730) Innehaver: Barum Continental spol. s r. o., 

Otrokovice, CZ 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188272 
(730) Innehaver: Unil AS, Postboks 72 Sentrum, 

0101 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 

5222 Majorstua, 0303 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188981 
(730) Innehaver: Leketøykjeden Ringo AS, Postboks 

4173 Gulskogen, 3005 DRAMMEN, 
NO 

(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 
5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189027 
(730) Innehaver: Cobra Electronics Corp, 6500 West 

Cortland Street, IL60707 
CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 189188 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189540 
(730) Innehaver: Procter & Gamble Pharmaceuticals 

Inc, One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 190860 
(730) Innehaver: Kjell Mattsson Försäljning AB, 

Stationsvägen 9, 59794 
ÅTVIDABERG, SE 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 191182 
(730) Innehaver: Synbra BV, Zeedijk 25, NL-4871 

NM ETTEN LEUR, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 191852 
(730) Innehaver: Tokyo Electron KK, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 192843 
(730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL 

ROTTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203330 
(730) Innehaver: Vectron Systems AG, Willy-Brandt-

Weg 41, 48155 MÜNSTER, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 211178, 211183, 212156 
(730) Innehaver: IBM Corp, North Castle Drive, 

NY10504 ARMONK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 222740 
(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 

Nydalen, 0477 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 238857 
(730) Innehaver: Bayard Presse, 3 et 5, rue Bayard, 

75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 34872 
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, One Abbott 

Park Road, IL60064-3500 ABBOTT 
PARK, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73744 
(730) Innehaver: Black & Decker Inc, 1207 

Drummond Plaza, DE19711 
NEWARK, US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 87082, 87083, 132232 
(730) Innehaver: SAFILO Società Azionaria Fabbrica 

Italiana Lavorazione Occhiali SpA, 
Piazza Tiziano 8, 32044 PIEVE DI 
CADORE (BELLUNO), IT 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 89425 
(730) Innehaver: Esab AB, Box 8004, 40277 

GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:   (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
100288 2018.03.16 

 
100320 2018.04.06 

 
100381 2018.04.06 

 
100599 2018.06.29 

 
100828 2018.08.31 

 
129681 2017.08.06 

 
130331 2017.10.15 

 
130538 2017.11.05 

 
131331 2018.01.14 

 
131609 2018.02.11 

 
131616 2018.02.11 

 
131644 2018.02.11 

 
131659 2018.02.18 

 
131771 2018.03.03 

 
131862 2018.03.24 

 
131890 2018.03.24 

 
131942 2018.04.14 

 
132006 2018.04.21 

 
132011 2018.04.21 

 
132040 2018.04.28 

 
132201 2018.05.11 

 
132431 2018.06.09 

 
132440 2018.06.09 

132619 2018.06.30 
 

132795 2018.07.21 
 

132811 2018.07.28 
 

132819 2018.07.28 
 

133205 2018.08.25 
 

133532 2018.09.22 
 

133749 2018.10.06 
 

133750 2018.10.06 
 

133751 2018.10.06 
 

134350 2018.11.24 
 

134358 2018.11.24 
 

134699 2018.12.22 
 

184203 2017.08.14 
 

185898 2017.10.16 
 

186997 2017.12.04 
 

187563 2017.12.18 
 

188156 2018.01.29 
 

188252 2018.02.05 
 

188260 2018.02.05 
 

188272 2018.02.05 
 

188303 2018.02.05 
 

188320 2018.02.05 
 

188332 2018.02.05 
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(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
188356 2018.02.05 

 
188375 2018.02.12 

 
188392 2018.02.12 

 
188458 2018.02.19 

 
188544 2018.02.26 

 
188560 2018.02.26 

 
188604 2018.02.26 

 
188616 2018.02.26 

 
188662 2018.03.05 

 
188694 2018.03.05 

 
188758 2018.03.12 

 
188783 2018.03.12 

 
188798 2018.03.12 

 
188802 2018.03.12 

 
188803 2018.03.12 

 
188819 2018.03.19 

 
188950 2018.03.19 

 
188981 2018.03.19 

 
188984 2018.03.19 

 
189100 2018.03.26 

 
189128 2018.03.26 

 
189226 2018.04.02 

 
189314 2018.04.02 

 
189331 2018.04.08 

(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
189399 2018.04.08 

 
189440 2018.04.16 

 
189442 2018.04.16 

 
189522 2018.04.23 

 
189537 2018.04.23 

 
189538 2018.04.23 

 
189566 2018.04.23 

 
189804 2018.04.30 

 
189881 2018.05.07 

 
189949 2018.05.14 

 
189960 2018.05.14 

 
189991 2018.05.14 

 
190001 2018.05.14 

 
190195 2018.05.20 

 
190196 2018.05.20 

 
190361 2018.05.30 

 
190394 2018.05.30 

 
190470 2018.05.28 

 
190543 2018.05.28 

 
190563 2018.06.04 

 
190572 2018.06.04 

 
190870 2018.06.18 

 
190910 2018.06.18 

 
190911 2018.06.18 
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(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 

(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

190923 2018.06.18 
 

190943 2018.06.18 
 

191069 2018.06.25 
 

191070 2018.06.25 
 

191756 2018.07.30 
 

191757 2018.07.30 
 

191890 2018.08.06 
 

191980 2018.08.13 
 

191997 2018.08.13 
 

192230 2018.08.20 
 

192330 2018.04.23 
 

192331 2018.04.23 
 

192796 2018.09.10 
 

192939 2018.09.18 
 

193156 2018.10.01 
 

193844 2018.10.29 
 

193876 2018.10.29 
 

193878 2018.10.29 
 

194909 2018.12.17 
 

195071 2018.12.22 
 

195770 2019.02.04 
 

26588 2018.02.08 
 

51191 2018.02.18 
 

51887 2018.04.26 
 

520700 2018.06.25 
 

74118 2018.04.18 
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0205837 
0205838 
0205842 
0206885 
0342212 
0435089 
0435162 
0435240 
0435483 
0437740 
0519353 
0519361 
0519362 
0519398 
0519518 
0520726 
0520753 
0522569 
0650794 
0671122 
0683382 
0684705 
0684893 
0684924 
0684941 
0685016 
0685132 
0685731 
0686043 
0686077 
0686098 

0686108 
0686471 
0686576 
0686610 
0686613 
0686645 
0686701 
0686777 
0686863 
0686870 
0686914 
0686958 
0686996 
0687070 
0687231 
0687413 
0687520 
0687530 
0687571 
0687707 
0687726 
0687744 
0687780 
0687782 
0687789 
0687791 
0687879 
0687966 
0688029 
0688031 
0688038 

0688041 
0688061 
0688114 
0688156 
0688197 
0688265 
0688311 
0688334 
0688359 
0688389 
0688399 
0688412 
0688432 
0688438 
0688442 
0688443 
0688503 
0688529 
0688536 
0688580 
0688594 
0688648 
0688652 
0688658 
0688689 
0688700 
0688773 
0688890 
0688892 
0688932 
0688934 

0689024 
0689224 
0689336 
0689434 
0689838 
0689875 
0689973 
0690022 
0690338 
0690664 
0690694 
0690966 
0691045 
0691382 
0691626 
0691833 
0691992 
0692119 
0692301 
0692366 
0692543 
0693601 
0694143 
0694987 
0695240 
0695755 
0696744 
0697576 
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 
0431567 
0432278 
0676171 
0676361 
0676667 
0676775 
0677088 
0677173 
0677208 
0677265 
0677374 
0677581 
0677636 
0677637 
0677638 

0677708 
0677811 
0677983 
0677990 
0678123 
0678244 
0678418 
0678453 
0678536 
0678607 
0678608 
0678639 
0678669 
0678789 
0678926 

0678930 
0678947 
0678956 
0678970 
0678971 
0679096 
0679111 
0679203 
0679214 
0679247 
0679656 
0679660 
0679691 
0679693 
0679725 

0679863 
0680139 
0680237 
0681146 
0681227 
0682351 
0682690 
0682766 
0683285 
0683748 
0683749 
0685627 
0687298 
0687457 
0693689 
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Slettede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 
0263513 Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0263513A 
0297193 Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0297193A 
0690107 Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0690107A 
0755253 
0792040 
0793923 
0802347 Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0802347A 
0810480 
0871783 
0900426 
0900427 
0920921 
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Rettelser 
 
 
I Varemerketidende nr. 04/08 ble reg.nr. 243614 
(200702822) kunngjort uten fullmektig. Fullmektig i 
saken er: 
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, 
Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO 
 
 
I Varemerketidende nr. 08/08 ble int.reg.nr. 
0905377 (200614489) kunngjort med feil  
fullmektig. Fullmektig i saken er: 
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
OSLO, NO 
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