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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(591)  Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

3 
 

Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
(111) Reg.nr.: 264806 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114179 
(220) Inndato: 2011.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

KELPFORM 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ADDCON Nordic AS, Tormod Gjestlands veg 16, 3908 
PORSGRUNN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, fiskeri, 

hagebruk og skogbruk, herunder mineraler, 
særlig ensilasjetilsetninger, 
konserveringsmidler og andre ikke-medisinske 
kjemiske tilsetninger for grønt fôr og/eller 
silofôrklargjøring, kjemiske tilsetningsstoffer for 
å konservere næringsmidler for pelsdyr. 

Klasse:31 Næringsmidler, fôrtilsetninger, supplerende 
kraftfôr og ikke-medisinske tilsetninger for 
næringsmidler for dyr; gressfrø. 

Klasse:44 Landbruks-, fiskeri-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264807 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114180 
(220) Inndato: 2011.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

SEAFORM 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ADDCON Nordic AS, Tormod Gjestlands veg 16, 3908 
PORSGRUNN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, fiskeri, 

hagebruk og skogbruk, herunder mineraler, 
særlig ensilasjetilsetninger, 
konserveringsmidler og andre ikke-medisinske 
kjemiske tilsetninger for grønt fôr og/eller 
silofôrklargjøring, kjemiske tilsetningsstoffer for 
å konservere næringsmidler for pelsdyr. 

Klasse:31 Næringsmidler, fôrtilsetninger, supplerende 
kraftfôr og ikke-medisinske tilsetninger for 
næringsmidler for dyr; gressfrø. 

Klasse:44 Landbruks-, fiskeri-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264808 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114181 
(220) Inndato: 2011.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

HERBIFORM 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ADDCON Nordic AS, Tormod Gjestlands veg 16, 3908 
PORSGRUNN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, fiskeri, 

hagebruk og skogbruk, herunder mineraler, 
særlig ensilasjetilsetninger, 
konserveringsmidler og andre ikke-medisinske 
kjemiske tilsetninger for grønt fôr og/eller 
silofôrklargjøring, kjemiske tilsetningsstoffer for 
å konservere næringsmidler for pelsdyr. 

Klasse:5 Preparater for kontroll og utryddelse av 
skadedyr og insekter, fluekontrollpreparater, 
insektfjerningsmidler, fungicider, herbicider; 
bakterielle preparater for bruk i landbruk, 
hagebruk og skogbruk. 

Klasse:44 Landbruks-, fiskeri-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264809 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114182 
(220) Inndato: 2011.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

WOODFORM 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ADDCON Nordic AS, Tormod Gjestlands veg 16, 3908 
PORSGRUNN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, fiskeri, 

hagebruk og skogbruk, herunder mineraler, 
særlig ensilasjetilsetninger, 
konserveringsmidler og andre ikke-medisinske 
kjemiske tilsetninger for grønt fôr og/eller 
silofôrklargjøring, kjemiske tilsetningsstoffer for 
å konservere næringsmidler for pelsdyr. 

Klasse:44 Landbruks-, fiskeri-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264810 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114200 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

ADELIA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264811 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114201 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

AURELA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264812 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114265 
(220) Inndato: 2011.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.14 

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

 MVH PRODUCTS AS, Postboks 40, 4745 BYGLAND 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264813 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114202 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

AURENA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264814 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114204 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

BIZOO 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264815 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114205 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

CLEOPHEE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264816 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201112522 
(220) Inndato: 2011.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.03 

EGROUP 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 EDB ERGOGROUP 13 AS, Postboks 494 Skøyen, 
0213 OSLO 

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

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264817 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201112523 
(220) Inndato: 2011.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.03 

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

 EDB ERGOGROUP 13 AS, Postboks 494 Skøyen, 
0213 OSLO 

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

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 

forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 

(111) Reg.nr.: 264818 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201114206 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

CELICE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264819 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201112871 
(220) Inndato: 2011.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.14 

ACCORDION 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Roald Audun Flo, Rundhaugveien 6, 0495 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Fotobioreaktor for produksjon av microalger. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264820 
(151) Reg.dato.: 2012.04.03 
(210) Søknadsnr.: 201112940 
(220) Inndato: 2011.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.15 

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

 Noble Group Ltd, Clarendon House, Church Street, 
HM11 HAMILTON, Bermuda (BM) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Råvarehandel (finansiell virksomhet); 

råvarehandel for andre; megling vedrørende 
klimakvoter og klimakvote-kreditter; økonomisk 
sponsing av klimakvoteprogrammer; 
finansiering av og investering i 
utslippsreduksjonsprosjekter; investering i 
klimakvoteprogrammer og -prosjekter; 
investering i utslippsreduksjonsfond; finansielle 
tjenesteytelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

6 
 

(111) Reg.nr.: 264821 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114207 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

ELENIS 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264822 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114208 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

KALOME 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264823 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114209 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

LEYANA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264824 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114210 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

MALAYE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264825 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114211 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

NAELIA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264826 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114212 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

SCINTARA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264827 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114213 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

NELEME 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264828 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114214 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

SHIME 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av 
internasjonal registrering nr. 985912, i henhold til 
Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 264829 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(300) Søknadsprioritet 2008.11.19, WO, 985912 
(210) Søknadsnr.: 201114544 
(220) Inndato: 2008.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.04 

BLACK STALLION 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Delicato Vineyards Inc, 12001 South Highway 99, 
CA95336-9209 MANTECA, USA (US) 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer, nemlig vin og 

brennevin. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 

med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 264830 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114215 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

TOOMEE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264831 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201114216 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

YOELLE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Théramex S A M, 6, Avenue Albert II, Zone 
F, Blox B, 84 etage, 98000 MONACO, Monaco (MC) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Gynekologiske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 

Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av 
internasjonal registrering nr. 991535, i henhold til 
Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 264832 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(300) Søknadsprioritet 2008.03.31, US, 77436033 
(210) Søknadsnr.: 201114596 
(220) Inndato: 2008.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.04 

CGL 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SeaOne Maritime Corp, 333 Clay Street, Suite 4605, 
TX 77002 HOUSTON, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:39 Tjenester vedrørende marine 
gasstransportsystemer, nemlig innen transport 
av naturlig gass. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 

med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 
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(111) Reg.nr.: 264833 
(151) Reg.dato.: 2012.04.04 
(210) Søknadsnr.: 201111379 
(220) Inndato: 2011.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.06 

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

 JOBCONNECT AS, Holmengrenda 15B, 0771 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, arbeidsformidling og 
arbeidskontor både for bedrifter og 
arbeidssøkere, konsultasjon for bedrifts- eller 
forretningsledelse, bedriftsundersøkelser, 
forretningsevaluering, konsulentvirksomhet i 
forbindelse med personaladministrasjon og 
rekruttering, vikartjenester, engasjementer, 
arbeidsutleie, jobbrekrutteringsvirksomhet, 
personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter, tjenester for å kartlegge 
jobbsøkeres ferdigheter, bistand i forbindelse 
med outsourcing av arbeidskraft og 
rasjonalisering av virksomheter 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter, organisering av 
utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet, seminarer og kurs for 
utdannelse og opplæring både for grupper og 
individer 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer, analysering 
av datasystemer, programmering av 
datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, design av 
computersystemer, installasjon av 
dataprogrammer, konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media, 
konvertering av dataprogrammer, 
konsulenttjenester innen dataprogramvare 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264834 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201008606 
(220) Inndato: 2010.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.19 

Diamonds 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Rune Bjerkli, Straumfjordnes, 9151 STORSLETT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; plassreservering 
(transport); transport av reisende; cruisefart 
(organisering av -); busstransport; eskorte av 
reisende; passasjertransport; plassreservering 
[transport]; reiseledervirksomhet; transport av 
reisende; turoperatører; utleie av turistbusser. 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; formidling av 
midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; 
hotellreservering; reservering av innkvartering; 
restauranter. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264835 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201012821 
(220) Inndato: 2010.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.07 

EXPLORIA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kongsberg Kommune, v/Rådmannen, Postboks 115, 
3602 KONGSBERG 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Opplevelsestjenester i forbindelse med et 

opplevelsessenter, opplæringsvirksomhet i 
geologi, naturvitenskap og teknologi i form av 
et pedagogisk opplærings- og 
opplevelsessenter, drift av et opplærings- og 
opplevelsessenter for geologi, naturvitenskap 
og teknologi. 
 

Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester innen 
opplevelsesbasert, interaktiv læring på det 
geologiske, 
naturvitenskapelige og teknologiske området. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

9 
 

(111) Reg.nr.: 264836 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201109971 
(220) Inndato: 2011.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.30 

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

 ithk tm Ltd, P.O. Box 3340, Road Town TORTOLA, 
Virgin Islands (British) (VG) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Klær for kjæledyr, halsbånd og dekker for dyr, 

tilbehør for kjæledyr, inkludert lærbånd, 
tjoreartikler av lær eller lærimitasjoner; 
halsbånd av lær og dets imitasjoner; munnbitt 
og bissel i lær; seletøy; lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, bagasjeartikler, bager, 
vesker, toalettvesker, håndvesker, 
skuldervesker, portemoneer, clutchvesker, 
handlevesker, ransler, ryggsekker, 
dokumentvesker, attachekofferter, 
dokumentmapper og esker av lær eller 
lærimitasjoner, konvoluttvesker, dressposer; 
kredittkortetuier og -holdere, nøkkelvesker, 
myntvesker, penaler, dagbok- og agendatrekk 
i lær eller lærimitasjoner, reiseplanleggere av 
lær eller lærimitasjoner, slipsholdere av lær 
eller lærimitasjoner, nøkkelringer av lær eller 
lærimitasjoner, lommebøker, deler og tilbehør 
til samtlige forannevnte varer; samtlige 
inngående i klasse 18. 

Klasse:25 Klær, hodeplagg, fottøy, yttertøy- og 
undertøyartikler, drakter, dresser, strømper, 
tights, strømpebukser, skjorter, T-skjorter, 
ermeløse topper, bluser, benklær, skjørt, 
karnevalsdrakter, kjoler, morgenkåper, 
slåbroker, selskapskjoler, jakker, overalls, 
vester, pelsjakker og -kåper, skinnjakker og -
kåper, regnjakker, sportsjakker, dressjakker, 
ytterfrakker, strikkede klesartikler og 
klesartikler laget av strikket materiale, slips, 
badekåper, sportsklær, nattøy, hatter, sokker, 
belter, skjerf, hansker, caps, forklær, jeans, 
halstørklær, badetøy, belter (klær), 
sportsfottøy, sportssko, golfsko, klogger, tøfler, 
støvler, sko. 

Klasse:35 Detalj- og engroshandel og postordretjenester, 
telefon, internet og datastyrt on-line 
bestillinger, detalj- og distribusjonstjenester, alt 
det forannevnte relatert til blekemidler og 
andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning og sliping, kosmetikk, 
parfymevarer, dufter, eteriske oljer, såper, 
rensemidler, tannpussemidler, hårpleiemidler 
og -kremer, kroppspleiemidler og -kremer, 
hånd- og fotpleiemidler og -kremer, 
neglepleiemidler, fuktighetskremer og balsam 
for lepper, fuktighetskremer, -lotions og -
geleer, hudblekingsmidler, ansikts- og 
hudmasker, hudvann, øyemasker, øyekremer, 
-lotions- og -geleer, hud- og 
kroppsmassasjekremer, 

datamaskinperiferiutstyr, datamaskinminner, 
datalagringsinnretninger av flash-hukommelse, 
minnekort og drivere, kortlesere 
(databehandlingsutstyr), mus 
(databehandlingsutstyr), musematter, 
håndleddshvilere for databruk, deksler, vesker, 
etuier og dekker tilpasset bærbare 
datamskiner og elektroniske lesebrett, vesker 
og deksler tilpasset mobiltelefoner, stropper for 
mobiltelefoner, vesker og etuier tilpasset 
fotoutstyr, personlige stereos, hodetelefoner 
og øretelefoner, elektriske adapterkoblinger, 
transformatorer (elektriske), briller, 
brilleinnfatninger, brilleetui, solbriller, 
dekormagneter, edle metaller og deres 
legeringer og varer i edelt metall eller belagt 
dermed, smykker, edelstener, øreringer, 
ringer, kjeder, armbånd, anheng, brosjer, ur- 
og kronometriske instrumenter, armbåndsur, 
klokker, absorberende papir- eller 
cellulosebleier for kjæledyr, papir, kartong og 
varer laget av disse materialer, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til 
bruk for kunstnere, pensler, artikler til bruk for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, plastemballasje, 
trykktyper, klisjeer, skriveredskaper, vesker for 
skriveredskaper, gaveesker for 
skriveredskaper, blekk og refiller, 
skrivemapper, personlige organiserere, 
skrivepultsett, fyllepenner, kulepenner og 
blyanter, penne- og blyantholdere, papirvekter, 
dagbøker, blekkhus og blekkholdere, 
passholdere, sjekkhefteholdere, 
sjekkheftedeksler, klær for kjæledyr, halsbånd 
og dekker for dyr, tilbehør for kjæledyr, 
inkludert lærbånd, tjoreartikler av lær eller 
lærimitasjoner, halsbånd av lær og dets 
imitasjoner, munnbitt og bissel i lær eller 
lærimitasjoner, seletøy, lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, bagasjeartikler, bager, 
vesker, toalettvesker, håndvesker, 
skuldervesker, portemoneer, clutchvesker, 
handlevesker, ransler, ryggsekker, 
skytestokker, dokumentvesker, 
attachekofferter, dokumentmapper og esker av 
lær eller lærimitasjoner, konvoluttvesker, 
dressposer, kredittkortetuier og -holdere, 
nøkkelvesker, passetuier av lær eller 
lærimitasjoner, sjekkhefteetuier av lær, 
brilleetuier (ikke tilpassede) av lær eller 
lærimitasjoner, penaler, dagbok- og 
agendatrekk i lær eller lærimitasjoner, 
reiseplanleggere av lær eller lærimitasjoner, 
slipsholdere av lær eller lærimitasjoner, 
nøkkelringer av lær eller lærimitasjoner, 
lommebøker, klær, hodeplagg, fottøy, yttertøy- 
og undertøyartikler, drakter, dresser, strømper, 
tights, strømpebukser, skjorter, T-skjorter, 
ermeløse topper, bluser, benklær, skjørt, 
karnevalsdrakter, kjoler, morgenkåper, 
slåbroker, selskapskjoler, jakker, overalls, 
vester, pelsjakker og -kåper, skinnjakker og -
kåper, regnjakker, sportsjakker, dressjakker, 
ytterfrakker, strikkede klesartikler og 
klesartikler laget av strikket materiale, slips, 
badekåper, sportsklær, nattøy, hatter, sokker, 
belter, skjerf, hansker, caps, forklær, jeans, 
halstørklær, badetøy, belter (klær), 
sportsfottøy, sportssko, golfsko, klogger, tøfler, 
støvler, sko. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264837 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201109972 
(220) Inndato: 2011.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.30 

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

 ithk tm Ltd, P.O. Box 3340, Road Town TORTOLA, 
Virgin Islands (British) (VG) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Klær for kjæledyr, halsbånd og dekker for dyr, 

tilbehør for kjæledyr, inkludert lærbånd, 
tjoreartikler av lær eller lærimitasjoner; 
halsbånd av lær og dets imitasjoner; munnbitt 
og bissel i lær; seletøy; lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, bagasjeartikler, bager, 
vesker, toalettvesker, håndvesker, 
skuldervesker, portemoneer, clutchvesker, 
handlevesker, ransler, ryggsekker, 
dokumentvesker, attachekofferter, 
dokumentmapper og esker av lær eller 
lærimitasjoner, konvoluttvesker, dressposer; 
kredittkortetuier og -holdere, nøkkelvesker, 
myntvesker, penaler, dagbok- og agendatrekk 
i lær eller lærimitasjoner, reiseplanleggere av 
lær eller lærimitasjoner, slipsholdere av lær 
eller lærimitasjoner, nøkkelringer av lær eller 
lærimitasjoner, lommebøker, deler og tilbehør 
til samtlige forannevnte varer; samtlige 
inngående i klasse 18. 

Klasse:25 Klær, hodeplagg, fottøy, yttertøy- og 
undertøyartikler, drakter, dresser, strømper, 
tights, strømpebukser, skjorter, T-skjorter, 
ermeløse topper, bluser, benklær, skjørt, 
karnevalsdrakter, kjoler, morgenkåper, 
slåbroker, selskapskjoler, jakker, overalls, 
vester, pelsjakker og -kåper, skinnjakker og -
kåper, regnjakker, sportsjakker, dressjakker, 
ytterfrakker, strikkede klesartikler og 
klesartikler laget av strikket materiale, slips, 
badekåper, sportsklær, nattøy, hatter, sokker, 
belter, skjerf, hansker, caps, forklær, jeans, 
halstørklær, badetøy, belter (klær), 
sportsfottøy, sportssko, golfsko, klogger, tøfler, 
støvler, sko. 

Klasse:35 Detalj- og engroshandel og postordretjenester, 
telefon, internet og datastyrt on-line 
bestillinger, detalj- og distribusjonstjenester, alt 
det forannevnte relatert til blekemidler og 
andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning og sliping, kosmetikk, 
parfymevarer, dufter, eteriske oljer, såper, 
rensemidler, tannpussemidler, hårpleiemidler 
og -kremer, kroppspleiemidler og -kremer, 
hånd- og fotpleiemidler og -kremer, 
neglepleiemidler, fuktighetskremer og balsam 
for lepper, fuktighetskremer, -lotions og -
geleer, hudblekingsmidler, ansikts- og 
hudmasker, hudvann, øyemasker, øyekremer, 
-lotions- og -geleer, hud- og 
kroppsmassasjekremer, 
datamaskinperiferiutstyr, datamaskinminner, 
datalagringsinnretninger av flash-hukommelse, 
minnekort og drivere, kortlesere 
(databehandlingsutstyr), mus 
(databehandlingsutstyr), musematter, 
håndleddshvilere for databruk, deksler, vesker, 
etuier og dekker tilpasset bærbare 
datamskiner og elektroniske lesebrett, vesker 

og deksler tilpasset mobiltelefoner, stropper for 
mobiltelefoner, vesker og etuier tilpasset 
fotoutstyr, personlige stereos, hodetelefoner 
og øretelefoner, elektriske adapterkoblinger, 
transformatorer (elektriske), briller, 
brilleinnfatninger, brilleetui, solbriller, 
dekormagneter, edle metaller og deres 
legeringer og varer i edelt metall eller belagt 
dermed, smykker, edelstener, øreringer, 
ringer, kjeder, armbånd, anheng, brosjer, ur- 
og kronometriske instrumenter, armbåndsur, 
klokker, absorberende papir- eller 
cellulosebleier for kjæledyr, papir, kartong og 
varer laget av disse materialer, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til 
bruk for kunstnere, pensler, artikler til bruk for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, plastemballasje, 
trykktyper, klisjeer, skriveredskaper, vesker for 
skriveredskaper, gaveesker for 
skriveredskaper, blekk og refiller, 
skrivemapper, personlige organiserere, 
skrivepultsett, fyllepenner, kulepenner og 
blyanter, penne- og blyantholdere, papirvekter, 
dagbøker, blekkhus og blekkholdere, 
passholdere, sjekkhefteholdere, 
sjekkheftedeksler, klær for kjæledyr, halsbånd 
og dekker for dyr, tilbehør for kjæledyr, 
inkludert lærbånd, tjoreartikler av lær eller 
lærimitasjoner, halsbånd av lær og dets 
imitasjoner, munnbitt og bissel i lær eller 
lærimitasjoner, seletøy, lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, bagasjeartikler, bager, 
vesker, toalettvesker, håndvesker, 
skuldervesker, portemoneer, clutchvesker, 
handlevesker, ransler, ryggsekker, 
skytestokker, dokumentvesker, 
attachekofferter, dokumentmapper og esker av 
lær eller lærimitasjoner, konvoluttvesker, 
dressposer, kredittkortetuier og -holdere, 
nøkkelvesker, passetuier av lær eller 
lærimitasjoner, sjekkhefteetuier av lær, 
brilleetuier (ikke tilpassede) av lær eller 
lærimitasjoner, penaler, dagbok- og 
agendatrekk i lær eller lærimitasjoner, 
reiseplanleggere av lær eller lærimitasjoner, 
slipsholdere av lær eller lærimitasjoner, 
nøkkelringer av lær eller lærimitasjoner, 
lommebøker, klær, hodeplagg, fottøy, yttertøy- 
og undertøyartikler, drakter, dresser, strømper, 
tights, strømpebukser, skjorter, T-skjorter, 
ermeløse topper, bluser, benklær, skjørt, 
karnevalsdrakter, kjoler, morgenkåper, 
slåbroker, selskapskjoler, jakker, overalls, 
vester, pelsjakker og -kåper, skinnjakker og -
kåper, regnjakker, sportsjakker, dressjakker, 
ytterfrakker, strikkede klesartikler og 
klesartikler laget av strikket materiale, slips, 
badekåper, sportsklær, nattøy, hatter, sokker, 
belter, skjerf, hansker, caps, forklær, jeans, 
halstørklær, badetøy, belter (klær), 
sportsfottøy, sportssko, golfsko, klogger, tøfler, 
støvler, sko. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264838 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201109985 
(220) Inndato: 2011.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.31 

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

 TOMS TRANSPORT & BUDSERVICE AS, Nedre 
Rommen 5E, 0988 OSLO 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; assistanse ved 
kjøretøyuhell (reparasjon); polering, 
rengjøring, rustbehandling, smøring, 
understellsbehandling, vask og vedlikehold av 
kjøretøyer; stasjonsservice for kjøretøyer 
(bensinpåfylling og vedlikehold). 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; assistanse ved 
kjøretøyuhell (sleping), avisombæring, 
befraktning, biltransport, bilutleie, 
busstransport, bærertjenester (bagasje), 
drosjetjenester, eskorte av reisende, 
flyttebyråer, frakt (varetransport), frankering av 
post, garasjeutleie, kurertjenester (kurerpost 
eller varer), lagring, lagringsinformasjon, 
lasthåndtering, losing av gods, lufttransport, 
magasinering, oppbevaring, postombæring, 
sjøtransport, sjåførtjenester, 
spedisjonstjenester, sykkelbudtjenester, 
transport med lastebiler, transitt-tjenester, 
transportinformasjon, utbringelse av pakker og 
varer, utleie av biler, utleie av garasjer, utleie 
av kjøretøyer, utleie av lagerplass, utsendelse 
av varer via postordre, varelagring, 
ombringelse av varer, verditransport. 

Klasse:45 Vaktselskaper. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264839 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201110095 
(220) Inndato: 2011.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.07 

MASKE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Maske Gruppen AS, Postboks 2432, Sluppen, 7005 
TRONDHEIM 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL 

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

midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper; luftfriskere. 

Klasse:4 Lys; oljer og fett til industrielle formal; 
smøremidler; støvbindemidler. 

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster og 
forbindingsstoffer; material til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. 

Klasse:6 Metallfolier for emballasje; 
emballasjebeholdere av metal; former og fat 
av metallfolie; stativer for tørkepapir og 
avfallssekker; varer av uedelt metall; stålbånd 
for emballering. 

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; støvsugere, 
vannsugermaskiner, gulvvaskemaskiner, 
vaskemaskiner samt tilbehør til disse 
maskinene; pakkebord; strammeverktøy; 
stroppemaskiner og utstyr til disse. 

Klasse:9 Elektroniske pekeredskaper; sveiseapparater. 
Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 

veterinære apprater og instrumenter; 
ortopediske artikler, suturmaterialer; 
hygieniske klær.  

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål. 

Klasse:12 Rengjøringstraller; vogner. 
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
folier, sekker og poser av plast til innpakning 
og emballering.  

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; tallerkener, glass, beger, kopper, 
brett, former, skåler og bestikk; 
termobeholdere og kjølebokser; 
varmmatbeholdere av polystyren; gjenstander 
til rengjøringsformål; søppelbeholdere og 
tørkepapirbeholdere. 

Klasse:22 Tau, reip, hssing, nett, presenninger, sekker. 
Klasse:25 Engangsklær; kokkehatter; hodeplagg; 

overtrekksbukser; ermebeskyttere; overtrekk 
for sko,; ermeforklær; overtrekksklær; forklær; 
kitler; hansker. 

Klasse:27 Tepper, matter og ryer; stolunderlag. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264840 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114217 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

KODIAK 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kodiak Group Holdings Co, 415, Thomson Drive, 
ONN1T2K7 CAMBRIDGE, Canada (CA) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Industrielle vernesko; brannvernesko; 

klesartikler for industriell sikkerhet; brannsikre 
klær; sikkerhetshjelmer, vernehjelmer, visir og 
skjold; sikkerhetsmasker; hansker for vern mot 
ulykker; visir for vernehjelmer; knebeskyttere; 
sikkerhetshansker for vern mot røntgenstråler 
for industrielt bruk; sikkerhetsseler og 
festesnorer; ørepropper; vernebriller, solbriller, 
beskyttelsesbriller; refleksvester; måleutstyr og 
måleinstrumenter; vatere. 

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; 
kofferter og reisevesker; pengepunger, 
lommebøker, ryggsekker, skolesekker, 
reisevesker, sportsbager, håndvesker og 
stresskofferter. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264841 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201110600 
(220) Inndato: 2011.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.16 

skaff 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kopinor Pensum AS, Postboks 1663 Vika, 0120 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; software, hardware 
(herunder lesebrett), digitale produkter, 
(herunder digitale kompendier, bøker, artikler, 
magasiner, tidsskrifter, noter og 
notesamlinger), lydbøker, cd-plater, mp3-filer, 
video, film.  

Klasse: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; kompendier, bøker, artikler, 
magasiner, tidsskrifter, noter og 
notesamlinger. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; nettbokhandel; søke- og 
oppslagstjeneste: "se-inn-i-boka-funksjonalitet" 
og forhåndsvisning ("look inside").  

Klasse:40 Bearbeiding av materialer; trykk av bøker og 
andre publikasjoner etter behov og på 
bestilling (behovstrykk/print-on-demand); 
trykkerivirksomhet. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet, 
publisering, utgivelse, klarering og 
tilgjengeliggjøring av innhold elektronisk og på 
papir. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av 
software; nettredigering og tilgjengeliggjøring 
av publikasjoner på internett (web editor). 

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; 
rettighetsklarering og lisensiering. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264842 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201110601 
(220) Inndato: 2011.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.16 

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

 Kopinor Pensum AS, Postboks 1663 Vika, 0120 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; software, hardware 
(herunder lesebrett), digitale produkter, 
(herunder digitale kompendier, bøker, artikler, 
magasiner, tidsskrifter, noter og 
notesamlinger), lydbøker, cd-plater, mp3-filer, 
video, film.  

Klasse: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; kompendier, bøker, artikler, 
magasiner, tidsskrifter, noter og 
notesamlinger. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; nettbokhandel; søke- og 
oppslagstjeneste: "se-inn-i-boka-funksjonalitet" 
og forhåndsvisning ("look inside"). 

Klasse:40 Bearbeiding av materialer; trykk av bøker og 
andre publikasjoner etter behov og på 
bestilling (behovstrykk/print-on-demand); 
trykkerivirksomhet. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet, 
publisering, utgivelse, klarering og 
tilgjengeliggjøring av innhold elektronisk og på 
papir. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av 
software; nettredigering og tilgjengeliggjøring 
av publikasjoner på internett (web editor). 

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; 
rettighetsklarering og lisensiering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

(111) Reg.nr.: 264843 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201110602 
(220) Inndato: 2011.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.16 

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

 Kopinor Pensum AS, Postboks 1663 Vika, 0120 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; software, hardware 
(herunder lesebrett), digitale produkter, 
(herunder digitale kompendier, bøker, artikler, 
magasiner, tidsskrifter, noter og 
notesamlinger), lydbøker, cd-plater, mp3-filer, 
video, film.  

Klasse: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; kompendier, bøker, artikler, 
magasiner, tidsskrifter, noter og 
notesamlinger. 
 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; nettbokhandel; søke- og 
oppslagstjeneste: "se-inn-i-boka-funksjonalitet" 
og forhåndsvisning ("look inside").  

Klasse:40 Bearbeiding av materialer; trykk av bøker og 
andre publikasjoner etter behov og på 
bestilling (behovstrykk/print-on-demand); 
trykkerivirksomhet.  

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet, 
publisering, utgivelse, klarering og 
tilgjengeliggjøring av innhold elektronisk og på 
papir.  

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av 
software; nettredigering og tilgjengeliggjøring 
av publikasjoner på internett (web editor).  



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

14 
 

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; 
rettighetsklarering og lisensiering.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264844 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201110604 
(220) Inndato: 2011.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.16 

ITV STUDIOS 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ITV Network Ltd, The London Television Centre, Upper 
Ground, SE19LT LONDON, United Kingdom (GB) 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Kinematografiske og fotografiske filmer, 
apparater for opptak av lyd og video, lyd- og 
videobånd, lydplater, disker, bånd, kassetter, 
kort og andre bærere der alle anvendes til eller 
for lydopptak, videoopptak, data, bilder, 
grafikk, tekst, programmer eller informasjon; 
apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder; apparater for 
kringkasting, overføring, mottakelse, 
gjengivelse, behandling, dublering, koding og 
dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer; 
sendere og mottakere for fjernsyns- og 
radiosignaler; magnetiske databærere, 
grammofonplater; apparater for registrering og 
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; 
minnebærere, CDer, interaktive CDer, CD-
ROM og DVDer, minidisker, interaktive CDer, 
filmer og programmer produsert for fjernsyn; 
elektroniske publikasjoner; publikasjoner i 
elektronisk format, levert online fra databaser 
eller andre virksomheter på internett, digital 
musikk levert fra internett; digital musikk levert 
fra MP3 websider på internett, musematter til 
datamaskiner; dataspill; elektroniske spill, 
videospill, håndholdte dataspill; 
datamaskinvare; datamaskin programvare og -
firmware, programvare for undervisning; 
dataprogramvare i elektronisk form levert 
online fra databaser eller andre virksomheter 
på internett; dataprogramvare for opprettelse 
og muliggjøring av forbindelse til databaser og 
internett; dataprogramvare som muliggjør søk 
av data, deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer; de forannevnte varer ikke som deler og 
komponenter til ventilasjonsanlegg for bruk i 
underjordiske anlegg, herunder tunnelanlegg. 

Klasse:35 Levering av søk, henting, indeksering og 
dataorganisering i forbindelse med internett, 
elektroniske kommunikasjonsnettverk og 
elektroniske databaser; vedlikehold, 
registrering og elektronisk distribusjon av 
reklamemateriell, annonserings- og 
reklamevirksomhet og salgsfremmende 
tjenester og informasjonstjenester dertil; 
informasjon vedrørende forretningsvirksomhet; 
utarbeidelse av reklamer til bruk som websider 
eller som programvare for smart/WAP 
telefoner, utarbeidelse av annonser for andre; 
utarbeidelse og distribusjon av annonser via 
fjernsyn; fremskaffelse av alle forannevnte 
varer online fra en database via websider på 
internett eller via kommunikasjonssatellitter, 
mikrobølger eller elektroniske, digitale eller 
analoge medier. 

Klasse:38 Kringkasting; kommunikasjon og 
telekommunikasjon, kringkasting og overføring 
av programmer for fjernsyn, radio, kabel, 
satellitt og internett (programmer); overføring 
av fjernsynsprogrammer og annet innhold via 
internett og andre elektroniske midler; 
streaming av fjernsynsprogrammer, data og 
annet innhold; overføring, kringkasting, 
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mottakelse og annen spredning av lyd- og 
videoinnhold, bilder, tekst og data i sanntid og 
forsinket, interaktive kringkastingstjenester; 
telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
websider), dataprogrammer og alle andre 
former for data; elektronisk postoverføring, 
meldetjenester; fremskaffelse av 
telekommunikasjonstilgang og linker til 
databaser og internett, overføring av 
meldinger, lyd og bilder, dataoverføring; 
overføring av informasjon via 
kommunikasjonssatellitter, mikrobølger eller 
elektroniske, digitale eller analoge medier, 
overføring av digital informasjon gjennom 
kabel, ledning eller fiber; mottakelse og 
utveksling av informasjon, meldinger, bilder og 
data, tjenester ved fjernsynsbaserte 
tekstoverføringer; mobile og trådløse 
kommunikasjonstjenester, 
nyhetsbyråvirksomhet; kommunikasjon via 
og/eller mellom datamaskiner og 
dataterminaler; kommunikasjon for tilgang til 
databaser, kommunikasjonstjenester 
vedrørende fremskaffelse og visning av 
informasjon fra datamaskinlagret databank, 
kommunikasjonstjenester for elektroniske, 
digitale og analoge visninger av informasjon, 
meldinger, bilder og data; portaler til websider, 
adgang til, leasing av adgangstid til, og 
formidling av muligheter for søk og 
sammenkobling av internett og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; utleie av 
kringkastingstjenester og anlegg for radio og 
fjernsyn; overføring og spredning av 
informasjon og data via et datanettverk og via 
internett, informasjon og rådgivningstjenester 
relatert til alle forannevnte varer, leasing av 
tilgangstid og formidling av søk og 
sammenkoblingsmuligheter til elektroniske 
databaser. 

Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, 
underholdningstjenester; 
underholdningsvirksomhet i form av 
fjernsynsprogrammer, radio-, kabel-, satellitt- 
og internettprogrammer; produksjon og 
presentasjon av fjernsynsprogrammer og 
innhold via internett, trådløse 
kommunikasjonsanordninger eller andre 
elektroniske midler; produksjon og 
presentasjon av fjernsynsprogrammer, show, 
filmer, videoer og DVDer; produksjon og 
presentasjon av fjernsyn, radio, kabel, satellitt 
og internettprogrammer, produksjon og 
presentasjon av interaktive fjernsynstjenester; 
produksjon, presentasjon, distribusjon, 
syndikering, nettverksforbindelse og utleiing av 
fjernsyns-, radio-, kabel-, satellitt- og 
internettprogrammer og av filmer; lydopptak, 
videoopptak og DVDer; utdannelse i 
forbindelse med underholdning, informasjon i 
forbindelse med underholdning eller 
utdannelse formidlet online eller via 
kommunikasjonssatellitter, mikrobølger eller 
andre elektroniske, digitale eller analoge 
medier; forlagsvirksomhet, tjenester 
vedrørende opptak av lyd og video; tjenester 
vedrørende postproduksjon i forbindelse med 
fjernsynsprogrammer, radio-, kabel, satellitt- 
og internettprogrammer, show, filmer, videoer, 
lydopptak og DVDer, fremskaffelse av 
opptaksstudio, tjenester for studioopptak i 
forbindelse med fjernsyn, lyd, film, spillefilm, 
musikk og video; fremskaffelse av sceneutstyr, 
rekvisita og belysning til fjernsynsstudioer; 
fremskaffelse av fjernsynskamera; produksjon 
av spesialeffekter i forbindelse med lyd- og 
videoopptak, fjernsynsprogrammer, filmer og 
DVDer; veiledning og tjenester rettet mot 

seere av fjernsyn; organisering, produksjon og 
presentasjon av arrangementer til 
utdannelsesmessige, kulturelle eller 
underholdningsmessige formål; organisering, 
produksjon og presentasjon av konkurranser, 
spill, underholdningsprogrammer, 
spørrekonkurranser, aktivitetsdager, 
utstillinger, show, omreisende show, 
sceneshow, technofester (raves), 
teaterforestillinger, konserter, 
liveunderholdning og underholdning med 
publikumsdeltakelse; publisering av bøker; 
tjenester for fornøyelsesspill; spillvirksomhet; 
gamblingvirksomhet; veddemål, 
kasinovirksomhet; tjenester for kortspill; 
organisering, produsering og presentasjon av 
spill, spørrekonkurranser, turneringer, 
konkurranser og begivenheter, organisering og 
presentasjon av spill, gambling, veddemål, 
kortspill, kasino, turneringer, konkurranser, 
spill og/eller begivenheter, lotteri; 
fremskaffelse av forannevnte tjenester til 
mobiltelefoner via et mobilt nettverk, via 
kommunikasjonssatellitter, mikrobølger eller 
andre elektroniske, digitale og analoge medier, 
live, elektronisk, via et datanettverk, via 
internett, via ekstranett, online og via tv; 
informasjons og rådgivningstjenester relatert til 
alle forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264845 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201110864 
(220) Inndato: 2011.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.27 

PLACKERS 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ranir LLC, 4701 East Paris Avenue SE, MI49512 
GRAND RAPIDS, United States of America (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Tannblekingspastaer, geler, remser (strips), og 

utstyrsett. 
Klasse:10 Ortodontiske/tannregulerende apparater til 

behandling av bruksisme, ortodontiske/ 
tannregulerende apparater, og tungeskrapere. 

Klasse:21 Munnpleieutstyr, nemlig tanntråd, tannbørster, 
interdentale børster og tanntrådholdere. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

16 
 

(111) Reg.nr.: 264846 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.03.29, EM, 009849233 
(210) Søknadsnr.: 201111071 
(220) Inndato: 2011.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.29 

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

 Operations Leadership Oil AB, Box 3669, 10359 
STOCKHOLM, Sweden (SE) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Konsulentbistand vedrørende personalledelse, 
bistand ved forretningsledelse av bedrifter, 
bistand ved forretningsledelse, utarbeidelse av 
økonomiske prognoser, profesjonell 
forretningsrådgivning, 
forretningsundersøkelser, 
forretningsinformasjoner, rådgivning 
vedrørende markedsføring, 
markedsundersøkelser, personalrekruttering, 
analyser av forretningsstrategier, 
markedsstudier, bistand ved 
oppstartsvirksomhet innen ledelse. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, arrangering og 
ledelse av seminarer, symposier og 
studiekretser; praktisk utdannelse 
(undervisning), utgivelse av bøker og 
tidsskrifter; utdannelsesinformasjon. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264847 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201111678 
(220) Inndato: 2011.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.13 

Villmarksjenta 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Maria Grøntjernet, Munkerudvegen 50, 2740 ROA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264848 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.10.24, EM, 010363026 
(210) Søknadsnr.: 201112089 
(220) Inndato: 2011.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.26 

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

 Burton's Foods Ltd, Charter Court, 74-78 Victoria 
Street, AL13XH ST.ALBANS, HERTFORDSHIRE, 
United Kingdom (GB) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Bakepulver; mel; produkter laget av mel; 
kavring;kornblandinger og produkter laget av 
korn; kornbarer; bakverk; bakervarer; kaker; 
godterier; terter; kjeks; småkaker; kaker; 
sjokolade; sjokoladeprodukter; iskrem og 
iskremkonfektyrer ; frosne konfektyrer; 
desserter; puddinger; kakeblandinger. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264849 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201111971 
(220) Inndato: 2011.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.20 

Blaane 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Blaane AS, Søndre Stiger 28, 3237 SANDEFJORD 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Trikotasje (klær). 
Klasse:41 Skriving av tekster (andre enn for 

reklameformål). Layouttjenester, andre enn for 
reklameformål.  

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. Forskning 
og utvikling av nye produkter (for tredjemann). 
Plantegninger i forbindelse med bygg. 
Rådgivning vedrørende bygging. 
Industridesign. Tegning (industridesign). 
Materialtesting. Interiørkonsulentvirksomhet. 
Grafisk formgiving. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

17 
 

(111) Reg.nr.: 264850 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201113518 
(220) Inndato: 2011.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.29 

VINTERHOFF 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 VINTER HOFF, Ringnesveien 34, 9311 
BRØSTADBOTN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse: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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264851 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201112322 
(220) Inndato: 2011.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.28 

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

 Fresh Cut AS, Bruseveien 5, 1911 FLATEBY 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Ferske grønnsaker bearbeidet; frukt og bær 
bearbeidet; salat bearbeidet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264852 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201112810 
(220) Inndato: 2011.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.10 

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

 Macro International AB, Sven Hansons Gata 1, 31296 
LAHOLM, Sweden (SE) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære formål; armatur for 
baderomsinstallasjoner, armatur for servanter, 
avløpsrør for bad, badeanlegg, badeapparater, 
badekar, sittebadekar, badekarsvegger, 
baderomsmøbler (sanitærutstyr), badeovner, 
badstueinstallasjoner, baderomsservanter 
(deler av sanitærutstyr), 
baderomsinnredninger, bekledning for 
badekar, blandebatterier for vannrør, 
blandekraner (tappekraner), boblebadekar, 
baderomsservanter, dusjer, dusjarmatur, 
dusjinstallasjoner, dusjkabinetter, dusjvegger, 
flyttbare kabinetter for tyrkerbad, klosetter, 
kraner (VVS), saunainstallasjoner, 
skjermvegger for badekar og dusjer, 
tappekraner til bad, utslagsvasker til baderom, 
vaskeservanter til baderom. 

Klasse:20 Baderomsmøbler, baderomskabinetter, 
baderomskap, baderomsspeil, 
baderomsinnredninger i form av møbler, 
baderomshyller (møbler), vaskeservanter 
(møbler). 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264853 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114542 
(220) Inndato: 2011.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.15 

OFF THE WALL 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vans Inc, 6550 Katella Avenue, CA90630 CYPRESS, 
USA (US) 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse: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. 

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264854 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201112959 
(220) Inndato: 2011.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.15 

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

 Nessco Holding AS, Postboks 3, Furuset, 1001 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Kompressorer og etterbehandlingsutstyr i form 

av filtre, filtreringsmaskiner og 
filtreringspresser til marine- og 
offshoremarkedet. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264855 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114543 
(220) Inndato: 2011.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.15 

OTW 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vans Inc, 6550 Katella Avenue, CA90630 CYPRESS, 
USA (US) 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264856 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114231 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

Company of Mammals 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Virtual Game Worlds AS, Øygardveien 72, 1357 
BEKKESTUA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Dataspill og videospill, herunder online spill og 

nedlastbare spill til bruk på PC, mobiltelefoner 
eller lignende innretninger over internett; 
spillapparater, kun til bruk med TV-apparater; 
software applikasjoner til utvikling av dataspill 
og videospill, herunder online spill og 
nedlastbare spill til bruk på PC, mobil eller 
lignende innretninger over internett. 

Klasse:28 Spill og leketøy; håndholdte elektroniske spill 
til spill; spillautomater, andre enn de med 
myntinnkast eller som kan brukes sammen 
med TV-apparater. 

Klasse:41 Underholdningsvirksomhet og kulturelle 
aktiviteter, herunder ytelse av interaktive spill 
tilgjengelig via personlige computere, 
mobiltelefoner eller lignende innretninger over 
et globalt eller regionalt nettverk. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264857 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201113511 
(220) Inndato: 2011.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.29 

HAMMERMILL 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 International Paper Co, 6400 Poplar Avenue, TN38197 
MEMPHIS, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Trykkpapir, kopipapir, skrivepapir og 

trykksakspapir. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264858 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.08.26, EM, 010221737 
(210) Søknadsnr.: 201113470 
(220) Inndato: 2011.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.25 

BAGIO 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ESE World BV, Horsterweg 18H, 6199AC 
MAASTRICHT-AIRPORT, Netherlands (NL) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Transportable bygninger av metall; små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); rør og 
ledninger av metall; varer av uedelt metall 
(ikke opptatt i andre klasser); barrer, bommer, 
stenger av metall; bygningsmaterialer av 
metall; containere, tønner, bokser, bøtter og 
kasser av metall, hovedsakelig for 
husholdningsbruk og/eller industriell bruk 
og/eller kommersiell bruk og/eller offentlig bruk 
og/eller kontorbruk, hovedsakelig 
søppelcontainere, oppsamlingscontainere, og 
depotcontainere for oppsamling, 
kompostering, mottak, resirkulering av søppel 
og/eller verdifulle materialer, både med og 
uten hjul, for innendørs og utendørs bruk; 
søppeloppsamlingssystemer med minst én av 
de forannevnte containere eller tønner, bokser, 
bøtter og kasser; de forannevnte varer også 
som underjordiske eller delvis underjordiske 
containere eller containerstasjoner eller -lagre. 

Klasse:9 Vitenskapelige, geodetiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
overvåkning, regulering og kontroll, spesielt for 
søppelcontainere, søppeloppsamlingssekker, -
poser og -bager, søppeloppsamlingssystemer, 
underjordiske eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer; utstyr, apparater 
og instrumenter for måling av volum; elektriske 
låser; databehandlingsutstyr, -apparater, 
computere og deler og komponenter til slike, 
særlig for vedlikehold, administrasjon, 
håndtering og styring av 
søppeloppsamlingssystemer, underjordiske 
eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer, magnetiske 
databærere, dataprogrammer og software, 
registrerte og nedlastbare, særlig for 
vedlikehold, administrasjon, håndtering og 
styring av søppeloppsamlingssystemer, 
underjordiske og delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer, for måling av 
volum, for vedlikehold, administrasjon, 
håndtering og styring av elektriske låser. 

Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); 
bygningselementer av betong; 
konstruksjonselementer, ikke av metall; stive 
rør for bygningsformål (ikke av metall); asfalt, 
bek og bitumen; transportable bygninger (ikke 
av metall); søppeloppsamlingssystemer med 
et bygningselement av et forannevnt 
bygningsmateriale (ikke av metall) for mottak 
av minst én container eller bøtte, kasse, sekk, 
pose, bag, sekk-system, posesystem eller 
bagsystem, særlig for husholdningsbruk 
og/eller industriell bruk og/eller kommersiell 
bruk og /eller offentlig bruk og/eller kontorbruk, 
spesielt søppelcontainere, bøtter, kasser, 
sekker, poser eller bager, 
oppsamlingscontainere, bøtter, kasser, sekker, 
poser, bager, depotcontainere, bøtter, kasser, 
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sekker, poser eller bager, for oppsamling, 
kompostering, mottak, resirkulering av søppel 
og/eller verdifulle materialer, de forannevnte 
varer også som søppeloppsamlingssystemer, 
underjordiske eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer. 

Klasse:20 Varer (ikke opptatt i andre klasser) av plast; 
containere, tønner, bokser, bøtter og kasser av 
plast, særlig for husholdningsbruk og/eller 
industriell bruk og/eller kommersiell bruk 
og/eller offentlig bruk og/eller kontorbruk, 
særlig søppelcontainere, 
oppsamlingscontainere, og depotcontainere, 
for oppsamling, kompostering, mottak, 
resirkulering av søppel og/eller verdifulle 
materialer, både med og uten hjul, for 
innendørs og utendørs bruk; de forannevnte 
containere også som underjordiske eller delvis 
underjordiske containere eller 
containerstasjoner og -lagre. 

Klasse:22 Sekker, sekk-systemer, poser, posesystemer, 
bager, bagsystemer, de forannevnte varer 
særlig for oppsamling, lagring og transport av 
søppel og/eller av verdifulle materialer, de 
forannevnte varer også som 
søppeloppsamlingssystemer, underjordiske 
eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; faglige konsultasjoner med 
myndigheter, næringsliv og institusjoner, de 
forannevnte tjenester særlig om søppel, 
søppelkasting, søppelfjerning, 
søppelresirkulering, søppelhåndtering, 
søppellagring, søppeltransport, 
søppelbearbeiding, miljøbeskyttelse, styring av 
søppelcontainere, søppelsekker, -poser eller -
bager, og av søppeloppsamlingskjøretøy; 
reklamevirksomhet og markedsføring 
angående fjerning, kasting, resirkulering og 
behandling av søppel på en samfunnsmessig 
ansvarlig måte; bedriftsrådgivning angående 
forretningsstudier om søppel, søppelkasting, 
fjerning, behandling og resirkulering; 
meningsmålinger angående søppel, 
søppelkasting, fjerning, bearbeiding, 
behandling og resirkulering; kostprisanalyser 
angående søppelkasting, fjerning, bearbeiding, 
behandling og resirkulering; konsultasjoner om 
bedriftsledelse og bedriftsøkonomi relatert til 
energisparing og søppelkasting, fjerning, 
bearbeiding, behandling og resirkulering; 
konsultasjoner om bedriftsledelse og 
bedriftsøkonomi relatert til vedlikehold, 
administrasjon, håndtering og styring av 
søppeloppsamlingssystemer, underjordiske 
eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer; administrative 
tjenester og sekretærtjenester i sammenheng 
med handel med søppel, søppelprodukter, 
energi, gass, vann, lys, oppvarming og 
elektrisitet; forretningsmekling angående kjøp 
og salg og import og eksport av klær, tekstiler, 
glass og papir fra resirkulert søppel, 
retursøppel; forretningsmekling i forbindelse 
med kjøp, salg, import og eksport av søppel, 
søppelprodukter, kasser, bøtter, sekker, poser, 
bager, containere for avfall, og 
søppelfjerningssystemer; databasetjenester, 
nemlig innsamling, lagring, sortering, 
arkivering, systematisering og oppdatering av 
data og annen informasjon, de forannevnte 
tjenester særlig om søppel, søppelkasting, 
søppelfjerning, søppelresirkulering, 
søppelhåndtering, søppellagring, 
søppeltransport, søppelbearbeiding, 
miljøbeskyttelse, styring av søppelcontainere, 

søppelsekker, -poser og -bager og av 
søppeloppsamlingskjøretøy; 
databasetjenester, nemlig innsamling av data 
og informasjon i databaser, de forannevnte 
tjenester særlig om søppel, søppelkasting, 
søppelfjerning, søppelresirkulering, 
søppelhåndtering, søppellagring, 
søppeltransport, søppelbearbeiding, 
søppelbehandling, miljøbeskyttelse, styring av 
søppelcontainere, søppelsekker, -poser og -
bager, og av søppeloppsamlingskjøretøy; 
forvaltning av teknisk informasjon, nemlig 
innsamling og administrasjon av teknisk 
informasjon om søppel, søppelkasting, 
søppelfjerning, søppelresirkulering, 
søppelhåndtering, søppellagring, 
søppeltransport, søppelbearbeiding, 
miljøbeskyttelse, styring av søppelcontainere, 
søppelsekker, -poser og -bager, og av 
søppeloppsamlingskjøretøy og distribusjon av 
denne informasjonen. 

Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet; byggevirksomhet, 
installasjon, vedlikehold, rengjøring og 
reparasjon av søppeloppsamlingssystemer, 
underjordiske og delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer; installasjon, 
vedlikehold, rengjøring og reparasjon av 
søppelcontainere og containersystemer, 
søppelsekker og søppelsekksystemer, 
søppelposer og søppelposesystemer, 
søppelbager og søppelbagsystemer, apparater 
og instrumenter for måling av volum, elektriske 
låser. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
databasetjenester, nemlig tilveiebringelse av 
tilgang til databaser og overføring av 
informasjon og data relatert til vedlikehold, 
administrasjon, håndtering og styring av 
søppeloppsamlingssystemer, underjordiske 
eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer, apparater og 
instrumenter for måling av volum, elektriske 
låser; telekommunikasjonstjenester relatert til 
vedlikehold, administrasjon, håndtering og 
styring av søppeloppsamlingssystemer, 
underjordiske eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer, apparater og 
instrumenter for måling av volum, elektriske 
låser. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; transport, lagring, oppsamling, 
oppbevaring og lagring av søppel, samt 
logistikktjenester innenfor området til de 
forannevnte tjenester; styring, vedlikehold, 
overvåkning, planlegging, støtte og kontroll av 
flåter av søppeloppsamlingskjøretøy, 
søppelcontainere, 
søppeloppsamlingssystemer og av 
underjordiske eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer, dør til dør 
levering av søppelcontainere, søppelsekker, 
søppelposer, søppelbager; ekspertise og 
konsultasjon angående transport av søppel og 
søppelavhending, -plassering og -fjerning; 
tilveiebringelse av informasjon om 
søppelavhending, -plassering og -fjerning. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design og utvikling relatert dertil, 
særlige innenfor området søppel, 
søppelkasting, søppelfjerning, 
søppelresirkulering, søppelhåndtering, 
søppellagring, søppeltransport, 
søppelbearbeiding, miljøbeskyttelse, styring av 
søppelcontainere, søppelsekker, søppelposer, 
søppelbager og av 
søppeloppsamlingskjøretøy; industriell analyse 
og forskningstjenester, særlig innenfor 
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området søppel, søppelkasting, søppelfjerning, 
søppelresirkulering, søppelhåndtering, 
søppellagring, søppeltransport, 
søppelbearbeiding, miljøbeskyttelse, styring av 
søppelcontainere, søppelsekker, søppelposer, 
søppelbager og av 
søppeloppsamlingskjøretøy; design og 
utvikling av datamaskiner og software, særlig 
innenfor området søppel, søppelkasting, 
søppelfjerning, søppelresirkulering, 
søppelhåndtering, søppellagring, 
søppeltransport, søppelbearbeiding, 
miljøbeskyttelse, styring av søppelcontainere, 
søppelsekker, søppelposer, søppelbager og 
av søppeloppsamlingskjøretøy; 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise), særlig 
innenfor området søppel, søppelkasting, 
søppelfjerning, søppelresirkulering, 
søppelhåndtering, søppellagring, 
søppeltransport, søppelbearbeiding, 
miljøbeskyttelse, styring av søppelcontainere, 
søppelsekker, søppelposer, søppelbager og 
av søppeloppsamlingskjøretøy; forskning 
innenfor området miljøbeskyttelse; forskning 
og studier innenfor søppellagring, 
søppeltransport, teknikker som genererer 
energisparing, resirkulering og bearbeiding av 
søppel, søppelgass og naturgjødsel inklusive 
søppelkasting, resirkulering av søppel 
inklusive energiproduksjon og fremstilling av 
drivstoff fra søppel; databehandling og 
konsultasjoner relatert dertil, inklusive 
konsultasjoner relatert til styring av 
(kabel)nettverk; konsultasjoner innenfor 
miljøbeskyttelse; kvalitetskontroll; testing av 
blant annet produkter og materialer, elektriske 
installasjoner, gass- og 
vannforsyningsinstallasjoner, utstyr og 
apparater, oppvarmingsinstallasjoner, utstyr og 
apparater; eksperttjenester angående 
skadetaksering; tekniske konsultasjoner 
angående søppel; frembringe, utvikle, 
oppdatere, designe, vedlikeholde og gjenvinne 
computerprogrammer og software, særlig 
innenfor området søppel, søppelkasting, 
søppelfjerning, søppelresirkulering, 
søppelhåndtering, søppellagring, 
søppeltransport, søppelbearbeiding, 
miljøbeskyttelse, styring av søppelcontainere, 
søppelsekker, søppelposer, søppelbager og 
av søppeloppsamlingskjøretøy, datafangst, 
vedlikehold og analyse innenfor området 
søppel, søppelkasting, fjerning, håndtering og 
resirkulering, og innenfor området styring av 
søppelcontainere, søppelsekker, søppelposer, 
søppelbager, og av 
søppeloppsamlingskjøretøy; tekniske 
konsultasjoner og ekspertise vedrørende 
transport, pakking og lagring av søppel, 
søppelavhending, -plassering og -fjerning; 
planlegging, teknisk støtte og kontroll av flåter 
av søppeloppsamlingskjøretøy, 
søppelcontainere, 
søppeloppsamlingssystemer og av 
underjordiske eller delvis underjordiske 
søppeloppsamlingssystemer, dør til dør 
levering av søppelcontainere, søppelsekker, 
søppelposer, søppelbager. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264859 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201113494 
(220) Inndato: 2011.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.28 

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

 Way of Living AS, Ladebekken 17, 7041 TRONDHEIM 
(740) Fullmektig: 

 Tapper & Co Advokatfirma DA, Postboks 444 Sentrum, 
7404 TRONDHEIM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Hudpleiepreparater, kosmetikk, parfymevarer, 

hårpleiepreparater, sjampoer, spa-produkter, 
solbeskyttende midler. 

Klasse:21 Kosmetikkredskaper. 
Klasse:41 Kurs- og undervisningsvirksomhet innen 

hudpleie og kosmetikk. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264860 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114055 
(220) Inndato: 2011.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.05 

SOFTLAN AROMA SENSATIONS
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Colgate-Palmolive Co (A Delaware Corporation), 300 
Park Avenue, NY10022 NEW YORK, United States of 
America (US) 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Skyllemiddel. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264861 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.21, US, 85/351672 
(210) Søknadsnr.: 201114066 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Zuffa LLC, 2960 West Sahara Avenue, NV89102 LAS 
VEGAS, United States of America (US) 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Leksikon; publikasjoner, nemlig bøker 
omhandlende blandede kampsporter, sport, 
underholdning og populærkultur. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264862 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.21, US, 85/351643 
(210) Søknadsnr.: 201114068 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

UFC ENCYCLOPEDIA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zuffa LLC, 2960 West Sahara Avenue, NV89102 LAS 
VEGAS, United States of America (US) 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Leksikon; publikasjoner, nemlig bøker 
omhandlende blandede kampsporter, sport, 
underholdning og populærkultur. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264863 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.02.24, US, 82/250,401 
(210) Søknadsnr.: 201109484 
(220) Inndato: 2011.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.19 

UP 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 oneworld Alliance LLC, Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, DE19801 WILMINGTON, United States 
of America (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Flyselskapstjenester, nemlig transport av 

passasjerer og/eller varer i luften; 
reisetjenester, nemlig arrangering av 
sightseeing og buss- og rutebilturer og cruise, 
reisebestillingsbyråtjenester, nemlig 
reservasjoner og bestillinger av transport, 
reiseinformasjonstjenester; tjenester i 
forbindelse med utleie av kjøretøyer, 
kjøretøyparkeringstjenester, kurertjenester; 
tjenester i forbindelse med lagring av last og 
håndtering; flybefraktningstjenester; 
arrangering av reiser, rådgivningstjenester i 
forbindelse med det foran nevnte. 

Klasse:43 Reisereservasjonsbyråtjenester, nemlig 
reservering og bestilling av midlertidig 
innlosjering, catering; hotell-, restaurant-, kafé- 
og bartjenester, restaurantbestilling, 
reservasjons- og informasjonstjenester, 
rådgivningstjenester i forbindelse med det 
foran nevnte. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264864 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201113185 
(220) Inndato: 2011.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.18 

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

 WHITEBLUE ADVENTURE DA, c/o Panorama Design, 
Hovfaret 4, 0275 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 

varer; organisering av reiser. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264865 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.07.27, SE, 2011/05869 
(210) Søknadsnr.: 201114237 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

Knäck&Bräck 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Knäck&Bräck AB, Borgan Östre Tunhem, 52194 
FALKÖPING, Sverige (SE) 

(740) Fullmektig: 
 Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, 33121 

VÄRNAMO, Sverige (SE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Skorper; småkaker; karameller; sjokolade; 
marsipan; godterier; søtsaker; is; pepperkaker; 
grov mel; mel (fødevarer); surdeiger; 
mølleprodukter (mel); smørkjeks; praliner; 
brødmiks; sorbet (spiseis); frokostflakes; 
crackers (smørbrødkjeks); mysli; strøkavring; 
bakverk; snacks og naturlige søtsaker laget av 
korn; kornpreparater for frokostformål; 
konditorivarer; godbiter. 

Klasse:32 Øl; maltøl; ugjærede øl. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264866 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201113794 
(220) Inndato: 2011.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.02 

ITEM M6 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Socks Nordic AS, Postboks 256 Sentrum, 0103 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, hodeplagg, fottøy. 
Klasse:28 Sportsartikler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264867 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114238 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

NSP 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nordisk Fundamentering AS, Postboks 2909 Solli, 0230 
OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer DA, v/ Bård Bergersen, 

Postboks 1324 Vika, 0252 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Armeringsmaterialer av jern for betong; 
armeringsmaterialer av metall for bygging; 
armeringsmaterialer av metall, for rør; 
avstivere [støtter] av metall; avstivningsbjelker 
av metall; beholdere av metall; forskalinger for 
betong av metall; bjelker av metall; bolter av 
metall; brostein av metall; byggematerialer av 
metall; transportable bygninger av metall; 
containere av metall; dreneringsrør av metall; 
festeklemmer for kabel eller rør av metall; 
gitter av metall; gjerder av metall; gulv av 
metall; metallekter; master av metall; 
metallpilarer [bygningsdeler]; rør av metall; 
rørforbindelser av metall; rørgater av metall; 
rørledninger av metall; skinner av metall; 
skrubolter; spuntplanker av metall; stillaser av 
metall; stolper av metall; støpeformer av 
metall; stålkonstruksjoner; stålmaster; 
stålplater; stålrør; vannrør av metall. 

Klasse:19 Armeringsmaterialer for bygging, ikke av 
metall; asfalt; asfaltholdige produkter for 
bygging; avstivere [støtter]; avstivningsbjelker, 
ikke av metall; beholdere av murverk; 
belegningsmidler [byggematerialer]; betong; 
byggeelementer av betong; bindemidler for 
murverk; bindemidler for vedlikehold av veier; 
bærebjelker, ikke av metall; bjelker, ikke av 
metall; brostein, ikke av metall; transportable 
bygninger, ikke av metall; dekningsmaterialer 
for veier; forskaling for betong, ikke av metall; 
fortøyningspåler, ikke av metall; gitterverk, ikke 
av metall; glidekanter for veier, ikke av metall; 
grus; ildfaste bygningsmaterialer, ikke av 
metall; kalk; kalkstein; kalksteinsmergel; 
master for elektriske ledninger, ikke av metall; 
master, ikke av metall; mursteiner; pukk; 
fortøyningspåler, ikke av metall; reisverk for 
bygninger, ikke av metall; stive rør, ikke av 
metall for bygnings- og anleggsformål; 
vannrør, ikke av metall; rørledninger, ikke av 
metall; sandsten for bygging; sandstensrør; 
sement; sementmaster; sementplater; 
skillevegger, ikke av metall; slagg 
[byggemateriale]; slaggsteiner; spuntplanker, 
ikke av metall; stein; stillaser, ikke av metall; 
stolper, ikke av metall. 

Klasse:37 Byggevirksomhet, herunder peling, spunting 
og forankring; asfaltering; brønnboring; 
byggledelse; byggevirksomhet; bygging av 
havner; bygging av fabrikker; bygging av 
messeboder og butikker; bygging av moloer; 
gjenoppbygging av maskiner (helt eller delvis 
ødelagt); gjenoppbygging av motorer (helt eller 
delvis ødelagt); murmestervirksomhet; 
steinbruddstjenester; mursteinslegging; riving 
av bygninger; smøring av kjøretøyer; 
stillasoppsetting; utleie av bulldosere; utleie av 
byggekraner; utleie av bygningsmaskiner; 
utleie av gravemaskiner; utleie av 
gatefeiemaskiner; vedlikehold av kjøretøyer; 
veidekking og brolegging. 

Klasse:39 Befraktning; containerutleie; garasjeutleie; 
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utleie av lagerplass; lagring; oppbevaring; 
parkeringsplasstjenester; sjøtransport; 
lektertransport; utleie av båt; utleie av 
kjøretøyer; utleie av garasjer; varelagring; 
utleie av vogner. 

Klasse:41 Instruksjon [opplæring]; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og 
ledelse av seminarer; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; undervisning; utdannelse; 
yrkesveiledning. 

Klasse:42 Planlegging vedrørende bygging; rådgivning 
vedrørende bygging; byplanlegging; geologisk 
forskning; teknisk forskning; forskning i 
forbindelse med miljøvern; forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
geologiske grunnundersøkelser; 
ingeniørvirksomhel [teknisk ekspertise]; 
kvalitetskontroll; landmåling; plantegning i 
forbindelse med bygging; rådgivning 
vedrørende bygging. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264868 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201111454 
(220) Inndato: 2011.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.12 

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

 Idun Industri AS, Postboks 144, 2026 SKJETTEN 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 
0306 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse: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. 

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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264869 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201113516 
(220) Inndato: 2011.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.29 

DO2 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 STILI INVEST AS, Utkikken 5, 4876 GRIMSTAD 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Briller, hjelmer. 
Klasse:12 Sykkelrammer. 
Klasse:18 Sportsbagger, koffert, vesker, ryggsekk. 
Klasse:25 Sykkelbekledning, sportsklær, fritidsklær, sko, 

bekledning, luer, votter, hansker, løse ermer 
og bukseben, lange og korte bukser, løs hals, 
pannebånd, sykkelsko, joggesko, sandaler. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264870 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114084 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12
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(111) Reg.nr.: 264871 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114085 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264872 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114257 
(220) Inndato: 2011.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.14 

SOLAVEIL 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith, DN149AA 
GOOLE, EAST YORKSHIRE, Storbritannia (GB) 

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

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

vitenskapelige formål; kjemiske produkter til 
demping av ultrafiolette stråler. 

Klasse:3 Kosmetiske preparater og stoffer alle 
inneholdende solfaktor; solbrunende og 
solblokkerende preparater; solbrunende salver, 
solpleieprodukter; preparater til forebygging og 
lindring av solforbrenning. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264873 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114087 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12
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(111) Reg.nr.: 264874 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(300) Søknadsprioritet 2011.09.02, US, 85/414,557 
(210) Søknadsnr.: 201110337 
(220) Inndato: 2011.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.09 

LEVEL 3 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Level 3 Communications LLC, 1025 Eldorado Blvd., 
CO80021 BROOMFIELD, United States of America 
(US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk 

direkteavspilling, overføring og levering av 
audio- og videomeldinger og -bilder på 
internett eller et intranett; 
fjernsynsoverføringstjenester og 
satelittoverføringstjenester; fremskaffelse av 
telekommunikasjonsfasiliteter og -utstyr samt 
transportbaserte kommunikasjonstjenester for 
bruk av nettskytilbydere. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
computertjenester, nemlig 
nettskytilbydertjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264875 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114088 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12
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(111) Reg.nr.: 264876 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114240 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

SMEFA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nordisk Fundamentering AS, Postboks 2909 Solli, 0230 
OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer DA, v/ Bård Bergersen, 

Postboks 1324 Vika, 0252 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Armeringsmaterialer av jern for betong; 
armeringsmaterialer av metall for bygging; 
armeringsmaterialer av metall, for rør; 
avstivere [støtter] av metall; avstivningsbjelker 
av metall; beholdere av metall; forskalinger for 
betong av metall; bjelker av metall; bolter av 
metall; brostein av metall; byggematerialer av 
metall; transportable bygninger av metall; 
containere av metall; dreneringsrør av metall; 
festeklemmer for kabel eller rør av metall; 
gitter av metall; gjerder av metall; gulv av 
metall; metallekter; master av metall; 
metallpilarer [bygningsdeler]; rør av metall; 
rørforbindelser av metall; rørgater av metall; 
rørledninger av metall; skinner av metall; 
skrubolter; spuntplanker av metall; stillaser av 
metall; stolper av metall; støpeformer av 
metall; stålkonstruksjoner; stålmaster; 
stålplater; stålrør; vannrør av metall.  

Klasse:19 Armeringsmaterialer for bygging, ikke av 
metall; asfalt; asfaltholdige produkter for 
bygging; avstivere [støtter]; avstivningsbjelker, 
ikke av metall; beholdere av murverk; 
belegningsmidler [byggematerialer]; betong; 
byggeelementer av betong; bindemidler for 
murverk; bindemidler for vedlikehold av veier; 
bærebjelker, ikke av metall; bjelker, ikke av 
metall; brostein, ikke av metall; transportable 
bygninger, ikke av metall; dekningsmaterialer 
for veier; forskaling for betong, ikke av metall; 
fortøyningspåler, ikke av metall; gitterverk, ikke 
av metall; glidekanter for veier, ikke av metall; 
grus; ildfaste bygningsmaterialer, ikke av 
metall; kalk; kalkstein; kalksteinsmergel; 
master for elektriske ledninger, ikke av metall; 
master, ikke av metall; mursteiner; pukk; 
fortøyningspåler, ikke av metall; reisverk for 
bygninger, ikke av metall; stive rør, ikke av 
metall for bygnings- og anleggsformål; 
vannrør, ikke av metall; rørledninger, ikke av 
metall; sandsten for bygging; sandstensrør; 
sement; sementmaster; sementplater; 
skillevegger, ikke av metall; slagg 
[byggemateriale]; slaggsteiner; spuntplanker, 
ikke av metall; stein; stillaser, ikke av metall; 
stolper, ikke av metall.  

Klasse:37 Byggevirksomhet, herunder peling, spunting 
og forankring; asfaltering; brønnboring; 
byggledelse; byggevirksomhet; bygging av 
havner; bygging av fabrikker; bygging av 
messeboder og butikker; bygging av moloer; 
gjenoppbygging av maskiner (helt eller delvis 
ødelagt); gjenoppbygging av motorer (helt eller 
delvis ødelagt); murmestervirksomhet; 
steinbruddstjenester; mursteinslegging; riving 
av bygninger; smøring av kjøretøyer; 
stillasoppsetting; utleie av bulldosere; utleie av 
byggekraner; utleie av bygningsmaskiner; 
utleie av gravemaskiner; utleie av 
gatefeiemaskiner; vedlikehold av kjøretøyer; 
veidekking og brolegging.  

Klasse:39 Befraktning; containerutleie; garasjeutleie; 

utleie av lagerplass; lagring; oppbevaring; 
parkeringsplasstjenester; sjøtransport; 
lektertransport; utleie av båt; utleie av 
kjøretøyer; utleie av garasjer; varelagring; 
utleie av vogner.  

Klasse:41 Instruksjon [opplæring]; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og 
ledelse av seminarer; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; undervisning; utdannelse; 
yrkesveiledning.  

Klasse:42 Planlegging vedrørende bygging; rådgivning 
vedrørende bygging; byplanlegging; geologisk 
forskning; teknisk forskning; forskning i 
forbindelse med miljøvern; forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
geologiske grunnundersøkelser; 
ingeniørvirksomhel [teknisk ekspertise]; 
kvalitetskontroll; landmåling; plantegning i 
forbindelse med bygging; rådgivning 
vedrørende bygging.  

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264877 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114254 
(220) Inndato: 2011.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.14 

at wallpaper    design by color 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 AT WALLPAPER AS, Markveien 32, 0554 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:24 Interiør tekstiler 
Klasse:25 Klær og fottøy 
Klasse:27 Tapeter, tepper, ryer, gulvprodukter 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264878 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114089 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264879 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114090 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12
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(111) Reg.nr.: 264880 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114091 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264881 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114092 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12
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(111) Reg.nr.: 264882 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201111752 
(220) Inndato: 2011.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.18 

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

 Renommé Communications AS, Økern Torgvei 13 A, 
0509 OSLO 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Utarbeidelse av reklamemateriale; PR- 
virksomhet; prosjektledelse for organisasjoner 
og bedrifter; konsulenttjenester vedrørende 
organisasjonsutvikling med innretning på 
teambuilding og kommunikasjon mellom 
medarbeiderne; informasjon vedrørende de 
forannevnte tjenester.  

Klasse:37 Montering og demontering av messestands og 
utstillinger. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse 
av pratested på internett, elektroniske 
oppslagstavler, meldetjenester, 
mobiltelefontjenester, radiotjenester, 
radiokringkasting, satelittoverføring, 
pressebyråer; fjernsyns- og radiosendinger; 
informasjon om telekommunikasjon; 
informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler og ved optisk fibernettverk; 
meldetjenester; mobiltelefontjenester; 
overføring av lyd og bilder ved datamaskiner; 
radiokommunikasjon; fjernsyns- og 
radiokringkasting; podsendinger; 
internettradio; satellittoverføringer; digital 
lydkringkasting; data assistert overføring av lyd 
og bilder; tilbud av tilgangstid til et globalt 
datanettverk; drift av internettsteder; 
elektronisk postoverføring; SMS tjenester; 
overføring av beskjeder og bilder ved 
datamaskiner; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; Web-radio; Web-tv. 

Klasse:41 Arrangering av tilstelninger for kunder i form av 
forhandlermøter i forbindelse med 
produktlanseringer, hvor det serveres mat og 
drikke, samt at det holdes konserter og annen 
underholdning for kundene; utvikling og 
gjennomføring av teambuilding programmer, 
herunder utvikling og opplæring av ledere og 
medarbeidere enten enkeltvis eller i grupper; 
informasjon vedrørende de forannevnte 
tjenester.  

Klasse:42 Design av messestands; utarbeidelse av 
websider for andre; informasjon vedrørende de 
forannevnte tjenester.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264883 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114093 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264884 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114094 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264885 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114096 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12
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(111) Reg.nr.: 264886 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114241 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

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

 Nordisk Fundamentering AS, Postboks 2909 Solli, 0230 
OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer DA, v/ Bård Bergersen, 

Postboks 1324 Vika, 0252 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Armeringsmaterialer av jern for betong; 
armeringsmaterialer av metall for bygging; 
armeringsmaterialer av metall, for rør; 
avstivere [støtter] av metall; avstivningsbjelker 
av metall; beholdere av metall; forskalinger for 
betong av metall; bjelker av metall; bolter av 
metall; brostein av metall; byggematerialer av 
metall; transportable bygninger av metall; 
containere av metall; dreneringsrør av metall; 
festeklemmer for kabel eller rør av metall; 
gitter av metall; gjerder av metall; gulv av 
metall; metallekter; master av metall; 
metallpilarer [bygningsdeler]; rør av metall; 
rørforbindelser av metall; rørgater av metall; 
rørledninger av metall; skinner av metall; 
skrubolter; spuntplanker av metall; stillaser av 
metall; stolper av metall; støpeformer av 
metall; stålkonstruksjoner; stålmaster; 
stålplater; stålrør; vannrør av metall.  

Klasse:19 Armeringsmaterialer for bygging, ikke av 
metall; asfalt; asfaltholdige produkter for 
bygging; avstivere [støtter]; avstivningsbjelker, 
ikke av metall; beholdere av murverk; 
belegningsmidler [byggematerialer]; betong; 
byggeelementer av betong; bindemidler for 
murverk; bindemidler for vedlikehold av veier; 
bærebjelker, ikke av metall; bjelker, ikke av 
metall; brostein, ikke av metall; transportable 
bygninger, ikke av metall; dekningsmaterialer 
for veier; forskaling for betong, ikke av metall; 
fortøyningspåler, ikke av metall; gitterverk, ikke 
av metall; glidekanter for veier, ikke av metall; 
grus; ildfaste bygningsmaterialer, ikke av 
metall; kalk; kalkstein; kalksteinsmergel; 
master for elektriske ledninger, ikke av metall; 
master, ikke av metall; mursteiner; pukk; 
fortøyningspåler, ikke av metall; reisverk for 
bygninger, ikke av metall; stive rør, ikke av 
metall for bygnings- og anleggsformål; 
vannrør, ikke av metall; rørledninger, ikke av 
metall; sandsten for bygging; sandstensrør; 
sement; sementmaster; sementplater; 
skillevegger, ikke av metall; slagg 
[byggemateriale]; slaggsteiner; spuntplanker, 
ikke av metall; stein; stillaser, ikke av metall; 
stolper, ikke av metall.  

Klasse:37 Byggevirksomhet, herunder peling, spunting 
og forankring; asfaltering; brønnboring; 
byggledelse; byggevirksomhet; bygging av 
havner; bygging av fabrikker; bygging av 
messeboder og butikker; bygging av moloer; 
gjenoppbygging av maskiner (helt eller delvis 
ødelagt); gjenoppbygging av motorer (helt eller 
delvis ødelagt); murmestervirksomhet; 
steinbruddstjenester; mursteinslegging; riving 
av bygninger; smøring av kjøretøyer; 
stillasoppsetting; utleie av bulldosere; utleie av 

byggekraner; utleie av bygningsmaskiner; 
utleie av gravemaskiner; utleie av 
gatefeiemaskiner; vedlikehold av kjøretøyer; 
veidekking og brolegging.  

Klasse:39 Befraktning; containerutleie; garasjeutleie; 
utleie av lagerplass; lagring; oppbevaring; 
parkeringsplasstjenester; sjøtransport; 
lektertransport; utleie av båt; utleie av 
kjøretøyer; utleie av garasjer; varelagring; 
utleie av vogner.  

Klasse:41 Instruksjon [opplæring]; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og 
ledelse av seminarer; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; undervisning; utdannelse; 
yrkesveiledning.  

Klasse:42 Planlegging vedrørende bygging; rådgivning 
vedrørende bygging; byplanlegging; geologisk 
forskning; teknisk forskning; forskning i 
forbindelse med miljøvern; forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
geologiske grunnundersøkelser; 
ingeniørvirksomhel [teknisk ekspertise]; 
kvalitetskontroll; landmåling; plantegning i 
forbindelse med bygging; rådgivning 
vedrørende bygging.  

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264887 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114097 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264888 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201114099 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 
ost; brunost; spiselige oljer og fett. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

34 
 

(111) Reg.nr.: 264889 
(151) Reg.dato.: 2012.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201013353 
(220) Inndato: 2010.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

Medegen 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Carefusion 303 Inc, 3750 Torrey View Court, CA92130 
SAN DIEGO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Laboratorieutstyr og -apparater i plast som kan 

brukes flere ganger, nemlig beger/begerglass, 
petriskåler og prøvebeholdere som kan brukes 
separat eller i sett; laboratorieutstyr og -
apparater i rustfritt stål, nemlig beger, 
petriskåler og prøvebeholdere som kan brukes 
separat eller i sett; laboratorieutstyr og -
apparater til engangsbruk, nemlig 
beger/begerglass, petriskåler og 
prøvebeholdere som kan brukes separat eller i 
sett. 

Klasse:10 Medisinsk utstyr i form av pasientredskaper i 
plast som kan brukes flere ganger, nemlig 
bekken og urinaler; medisinsk utstyr og 
apparater i form av pasientredskaper i rustfritt 
stål, nemlig bekken og urinaler; medisinsk 
utstyr og apparater i form av pasientredskaper 
i plast til engangsbruk, nemlig bekken og 
urinaler; medisinsk utstyr og apparater, nemlig 
nåleløse koplinger til bruk ved 
intravenøsoverføring, intravenøsapparater til 
bruk ved infusjon og aspirering av væsker 
(fluids); luer-tilkoplingsenheter (luer fittings), 
klemmer, filter, dryppholdere, ventiler, nåleløse 
instrumenter og utstyr, anestesimanifold, 
stoppekraner, utstyr til tapping og oppsamling 
av væsker (fluids), intravenøsutstyr til 
igangsetting av intravenøst (IV) eller sentralt 
venekateter, utstyr for bytting av bandasjer og 
forbindinger, utstyr for tilgang til intravenøs 
eller sentralt venekateter, stativ til blodprøver 
og blodlager; beholdere, nemlig beholdere til 
bruk ved tapping av blod og blodoverføring; 
stoppekraner for kateter; formstøpte slange- 
og rørapparater til medisinsk bruk, nemlig 
universelle koplinger og beskyttelseshetter, 
nåleløse koplinger og intravenøse 
manifoldskoplinger; utstyr som tillater 
intravenøstilgang (IV) via sprøyte eller luer-
tilkoplinger; medisinske bandasjer og 
forbindinger til bruk for å sikre intravenøsnåler 
og luer-tilkoplinger (luer-fittings). 

Klasse:21 Medisinsk utstyr i form av pasientredskaper i 
plast som kan brukes flere ganger, nemlig fat, 
beholdere, boller, karafler, beger og glass; 
medisinsk utstyr og apparater i form av 
pasientredskaper i rustfritt stål. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264890 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201113481 
(220) Inndato: 2011.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.28 

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

 Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome, 
Ohta-ku, 146-8501 TOKYO, Japan (JP) 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; digitale kameraer; 
digitale videokameraer; printere; nedlastbar 
dataprogramvare for foto- og videoalbum, 
nemlig lagring, deling, redigering, opplasting, 
nedlasting og trykking av fotografier og filmer; 
elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, 
album og magasiner inneholdende digitale 
bilder lagret som datamedium. 

Klasse: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; trykksaker, nemlig 
fotografiske bøker, postkort, album, kalendere. 

Klasse:40 Bearbeiding av materialer; tjenester 
vedrørende trykking av digitale foto; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
trykking. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; tjenester vedrørende 
produksjon av foto- og videoalbum; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
digital fotografering og animasjon. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; tjenester 
online vedrørende opprettelse, deling og lesing 
av foto- og videoalbum; tilveiebringelse av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for foto- og 
videoalbum, nemlig lagring, deling, redigering, 
opplasting, nedlasting og trykking av 
fotografier og filmer. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264891 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201113795 
(220) Inndato: 2011.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.02 

CEP 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Socks Nordic AS, Postboks 256 Sentrum, 0103 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, hodeplagg, fottøy. 
Klasse:28 Sportsartikler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264892 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114577 
(220) Inndato: 2011.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.15 

GARIXEDE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-0100 WHITEHOUSE STATION, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Vaksinepreparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264893 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114578 
(220) Inndato: 2011.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.15 

REVGASIL 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-0100 WHITEHOUSE STATION, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Vaksinepreparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264894 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114101 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

OREGO 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Oscarsgate 20, 0352 OSLO 

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

vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; 
hydrogen. 

Klasse:3 Midler til rengjøring, bilvask, polering og 
flekkfjerning samt til sliping; såper. 

Klasse:4 Drivstoff, olje og fett, nemlig bensin og 
smøreolje for motorer; drivstoff for 
forbrenningsmotorer, nemlig bensin og diesel; 
flydrivstoff; drivstoffblandinger i dampform, 
nemlig, naturgass, ethan, propan og 
butangass; LPG (liquefied petroleum gas); 
smøreoljer, nemlig gearoljer, transmisjonsoljer, 
industrielle oljer og jernbaneoljer; syntetiske 
industrioljer; motoroljer; benzen. 

Klasse:37 Bensinstasjonsvirksomhet. 
Klasse:39 Transportvirksomhet; utleie av tilhengere og 

kjøretøyer. 
Klasse:43 Tilveiebringelse og bevertning av mat og 

drikke, bevertning og tilveiebringelse av mat 
og drikke i storkiosker og snackbarer. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264895 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114115 
(220) Inndato: 2011.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.08 

STAR DEALER 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Swedish Match North Europe AB, 11885  
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; 
tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- 
og tobakksalternativer i form av 
vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk 
enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264896 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114116 
(220) Inndato: 2011.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.08 

STAR RETAILER 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Swedish Match North Europe AB, 11885  
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; 
tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- 
og tobakksalternativer i form av 
vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk 
enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264897 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114573 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

MORGAN STANLEY 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Morgan Stanley, 1585 Broadway, NY10036 NEW 
YORK, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer software for 

investeringsbanktjenester, handel med 
verdipapirer, valuta, opsjoner, fremmed valuta, 
differansehandel (futures), fond eller varer, 
investeringsforvaltning, investeringsforskning, 
investeringsrådgivning, finansielle 
informasjonstjenester, finansielle analyser, 
markedsindekser, finansielle prosjekteringer, 
agenturmegling, betalingssystemer, 
regnskapssystemer, kredittkortsystemer, on-
line-bankvirksomhet, eller finansiell 
planlegging; terminaler og elektriske apparater 
for behandling av kredittkort-autorisasjoner og 
-transaksjoner; kort og media for lagring av 
finansiell og personlig informasjon. 

Klasse:16 Publikasjoner vedrørende 
investeringsforskning; magasiner og 
nyhetsbrev med finansiell og forretnings-
informasjon; forsikringstilbudsdokumenter; 
publiserte markedsindekser; 
opplæringsmateriell vedrørende finansielle 
tjenester; dokumentasjon for computer 
software innen området for finansielle 
tjenester; finansielle rapporter relatert til fusjon, 
overtagelse, restrukturering eller annen 
konsernfinansieringsvirksomhet 

Klasse:36 forhåndsklasse 
Klasse:38 Tilveiebringelse av on-line-tilgang til finansielle 

tjenester, tilveiebringelse av trådløs tilgang til 
finansielle tjenester; tilveiebringelse av 
finansielle nyheter og informasjon via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
finansielle tjenester via et globalt 
kommunikasjonsnettverk. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264898 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114571 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

XOBBAIM 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA (US) 

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

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

hygieniske preparater til medisinske formål. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264899 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114570 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

JEFFREY CAMPBELL 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 JEFFREY CAMPBELL LLC, 10338 Northvale Road, 
CA90064 LOS ANGELES, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Håndvesker. 
Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264900 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2010.08.03, US, 85/099,294 

2010.08.03, US, 85/099,300 
2010.08.24, US, 85/114,737 
2010.08.24, US, 85/114,753 
2010.08.24, US, 85/114,761 

(210) Søknadsnr.: 201101311 
(220) Inndato: 2011.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.03 

PPM 360 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Arbitron Inc, 9705 Patuxent Woods Drive, MD21046 
COLUMBIA, USA (US) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av rapporter og studier innen 
meningsmålinger, publikumsrangeringer, 
opinionsmålinger, 
mediaeksponeringsmålinger, 
markedsmålinger, markedsundersøkelser, 
foretaksundersøkelser, demografi, geografi, 
forbrukeradferd, forbrukertrender, og relaterte 
datainnsamlinger, bearbeiding og analyser; 
elektroniske publikasjoner, nemlig, rapporter 
og studier innen meningsmålinger, 
publikumsrangeringer, opinionsmålinger, 
mediaeksponeringsmålinger, 
markedsundersøkelser, markedsmålinger, 
foretakssundersøkelser, demografi, geografi, 
forbrukeradferd, forbrukertrender, og relaterte 
datainnsamlinger, bearbeiding og analyser; 
elektroniske og mobile enheter, inkludert 
omkodere som setter inn uhørlige signaler i 
lydstreamere, elektroniske enheter som 
gjenkjenner signalene som sendes ut fra 
omkodere, og elektroniske dokkingstasjoner 
som henter koder fra enhetene, alle for bruk 
innen meningsmålinger, publikumsrangeringer, 
opinionsmålinger, mediaeksponeringsmåling, 
markedsundersøkelser, markedsmålinger, 
foretaksundersøkelser, demografi, geografisk, 
forbrukeradferd, forbrukertrender, og relaterte 
datainnsamlinger, bearbeiding og analyser; 
nedlastbare programmer for bruk med 
bærbare enheter, nemlig, telefoner, PDA og 
håndholdte datamaskiner, som tillater brukere 
en fjerntilgang til andre programmer for å få 
informasjon, tekst, grafikk og data, og å spre 
informasjon, innhold, grafikk, tekst, data, og 
informasjon, alle innen meningsmålinger, 
publikumsrangeringer, opinionsmålinger, 
mediaeksponeringsmåling, markedsmålinger, 
markedsundersøkelser, 
foretaksundersøkelser, demografi, geografi, 
forbrukeradferd, forbrukertrender, og relaterte 
datainnsamlinger, bearbeiding og analyser. 

Klasse:35 Gjennomføre meningsmålinger, 
mediaeksponeringsmålinger; 
foretaksundersøkelser og 
markedsundersøkelser; opinionenmålinger; 
tilby publikumsmålinger; 
markedsundersøkelser om meningsmålinger 
og medieeksponeringsmålinger; demografiske 
og geografiske undersøkelser vedrørende 
forbrukeratferd og forbrukertrender; 
innsamling, bearbeiding og analyse av 
markeds- og virksomhetsforskningsdata; tilby 
virksomhetsundersøkelses- og 
markedsundersøkelsesinformasjon og 
analyser til kunder. 

Klasse:41 Tilby ikke-nedlastbare online-publikasjoner i 

form av av rapporter og studier innen innen 
meningsmålinger, publikumsrangeringer, 
opinionsmålinger, 
mediaeksponeringsmålinger, 
markedsmålinger, markedsundersøkelser, 
foretaksundersøkelser, demografi, geografi, 
forbrukeradferd, forbrukertrender, og relaterte 
datainnsamlinger, bearbeiding og analyser. 

Klasse:42 Applikasjonstjenestetilbud med 
applikasjonsprogramgrensesnitt (API) 
programvare for bruk innen meningsmålinger, 
publikumsrangeringer, opinionsmålinger, 
mediaeksponeringsmålinger, 
markedsmålinger, markedsundersøkelser, 
foretaksundersøkelser, demografi, geografi, 
forbrukeradferd, forbrukertrender, og relaterte 
datainnsamlinger, bearbeiding og analyser; 
tilby nettside med innhold, data, grafikk, og 
informasjon innen meningsmålinger, 
publikumsrangeringer, opinionsmålinger, 
mediaeksponeringsmålinger, 
markedsmålinger, markedsundersøkelser, 
foretaksundersøkelser, demografi, geografi, 
forbrukeradferd, forbrukertrender, og relaterte 
datainnsamlinger, bearbeiding og analyser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264901 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.15, EM, 010495943 
(210) Søknadsnr.: 201114584 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

NLY 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NLY Scandinavia AB, Box 17179, 10462 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer; nøkkelfutteraler; 
kreditkortholdere; lommebøker; skuldervesker; 
håndvesker; kofferter og reisevesker; 
shoppingvesker; toalettvesker; vesker for 
dresser, skjorter og kjoler. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportsjakker; 
sportsklær; sportsskjorter; sportssko; 
sportstrøyer. 

Klasse:35 Detallhandelsvirksomhet, særlig avstandssalg 
og salg via internet i relasjon til klær, fottøy, 
hodeplagg, varer av lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, ikke opptatt i 
andre klasser, kofferter og reisevesker, 
paraplyer, parasoller, lommebøker, vesker, 
bager, paraplyer, smykker, ur og 
krionometriske instrumenter, hårbånd, 
hårspenner og tilbehør; on-line 
inforformasjonstjenester vedrørende shopping 
av moteprodukter; annonse- og 
reklametjenester via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk on-line; 
markedsføring av merke- og moteprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264902 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.15, EM, 010495901 
(210) Søknadsnr.: 201114585 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

NLY SHOES 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NLY Scandinavia AB, Box 17179, 10462 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer; nøkkelfutteraler; 
kreditkortholdere; lommebøker; skuldervesker; 
håndvesker; kofferter og reisevesker; 
shoppingvesker; toalettvesker; vesker for 
dresser, skjorter og kjoler. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportsjakker; 
sportsklær; sportsskjorter; sportssko; 
sportstrøyer. 

Klasse:35 Detaljhandelsvirksomhet, særlig avstandssalg 
og salg via internet i relasjon til klær, fottøy, 
hodeplagg, varer av lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, ikke opptatt i 
andre klasser, kofferter og reisevesker, 
paraplyer, parasoller, lommebøker, vesker, 
bager, paraplyer, smykker, ur og 
krionometriske instrumenter, hårbånd, 
hårspenner og tilbehør; on-line 
inforformasjonstjenester vedrørende shopping 
av moteprodukter; annonse- og 
reklametjenester via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk on-line; 
markedsføring av merke- og moteprodukter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264903 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.15, EM, 010495802 
(210) Søknadsnr.: 201114586 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

NLY TREND 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NLY Scandinavia AB, Box 17179, 10462 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer; nøkkelfutteraler; 
kreditkortholdere; lommebøker; skuldervesker; 
håndvesker; kofferter og reisevesker; 
shoppingvesker; toalettvesker; vesker for 
dresser, skjorter og kjoler. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportsjakker; 
sportsklær; sportsskjorter; sportssko; 
sportstrøyer. 

Klasse:35 Detaljhandelsvirksomhet, særlig avstandssalg 
og salg via internet i relasjon til klær, fottøy, 
hodeplagg, varer av lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, ikke opptatt i 
andre klasser, kofferter og reisevesker, 
paraplyer, parasoller, lommebøker, vesker, 
bager, paraplyer, smykker, ur og 
krionometriske instrumenter, hårbånd, 
hårspenner og tilbehør; on-line 
inforformasjonstjenester vedrørende shopping 
av moteprodukter; annonse- og 
reklametjenester via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk on-line; 
markedsføring av merke- og moteprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264904 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114582 
(220) Inndato: 2011.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.15 

OIKOS 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Compagnie Gervais Danone  (a French corporation), 
17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS, Frankrike 
(FR) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Melk, melkepulver, fortyknet, smakstilsatt og 

pisket melk; melkeprodukter, nemlig 
melkedesserter, yoghurts, yoghurtdrikker, 
cottage cheese, enkle eller smakstilsatte 
drikkevarer komponert hovedsakelig av melk 
eller melkerodukter, melkeaktige drikkevarer 
hovedsakelig laget av melk; melkeaktige 
drikkevarer hovedsakelig bestående av melk 
inneholdende frukt; fermenterte enkle eller 
smakstilsatte melkeaktige produkter 
hovedsakelig bestående av melk. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264905 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201112312 
(220) Inndato: 2011.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.31 

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

 The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper, parfymevarer, 
kosmetikk, eteriske oljer; hårvann; pleiende 
preparater for kropp, hår, ansikt og hud; 
hårpleieprodukter; hårstylingsprodukter; 
hårblekingsmidler, hårfarvestoffer, 
hårtoningsmidler; antiperspiranter, 
deodoranter for personlig bruk; rengjørings- 
og/eller kosmetiske preparater for kvinner; 
ikke-medisinske produkter for bruk før, under 
og etter barbering, nemlig skum, olje, gel, 
krem og lotions; hårfjerningsmidler i form av 
kremer, gel, oljer, lotions og voks; preparater, 
ikke for medisinsk bruk, for pleie og hygiene av 
munn, tenner, hals, gommer og munnhule, 
rensepreparater for å forhindre tannsten og 
tannråte, tannrensepreparater for naturlige og 
kunstige tenner, tannregulering og bro, og 
tannpleiepreparater, tannpulver, tannpasta, 
munnvaskepreparater, munnspray, tanngel, 
fluorgel, munnskyllemidler inneholdende fluor, 
tannrensepulver, munnskyllevann, munnspray, 
rensepulver, fargetabletter for påvisning av 
tannstein, ikke medisinske preparater for frisk 
pust. 

Klasse:5 Farmasøytiske, hygieniske og veterinære 
preparater; hygieniske preparater for 
medisinske formål; medisinske hygieniske 
preparater og produkter for kvinner, preparater 
for pleie og hygiene av munn, tenner, hals, 
gommer og munnhule, medisinske preparater 
for munnvask, medisinske preparater for frisk 
ånde; materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; preparater for å oppdage tannråte 
og tannkjøttsykdommer; fluorpreparater. 

Klasse:7 Elektriske drevne kjøkkenutstyr, herunder 
kjøkkenmaskiner, kjøkkenmiksere, kniver, 
skjæremaskiner, malemaskiner, 
hakkemaskiner, kjøttkverner, eltemaskiner, 

blendere, raspemaskiner, fruktpresser, 
sitruspresser, hermetikkboksåpnere, 
kaffekverner, melmøller; elektriske 
vaskeapparater til husholdningsbruk, herunder 
støvsuger; gasspatroner for de forannevnte 
apparater; deler og tilbehør til de forannevnte 
varer. 

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, barberkniver, -høvler og -
maskiner; barberkniver; barberhøvler; 
barbermaskiner; barberblader; 
barberredskaper; dispensere, kassetter og 
patroner, alle inneholdende barberblader; 
elektrisk barbermaskin, skjeggtrimmer og 
hårklippemaskin; hårfjerningsmaskin for 
personlig bruk, holder til forannevnte 
apparater, maskiner og redskaper; elektriske 
voksvarmeapparater, deler og komponenter 
for alle forannevnte varer. 

Klasse:9 Hårpleieapparater som er drevet av gass og 
også av katalytisk forbrenning, herunder 
hårkrøllere, krøllbørster, rettetang, 
hårstyleapparater, hårformeapparater; 
elektriske hårpleieapparater, herunder 
hårkrøllere, krøllbørster, rettetang, 
hårstyleapparater, hårformeapparater; 
elektrisk strykejern; vekt for personer og for 
husholdningsbruk; elektriske måleinstrumenter 
for meteorologiske data og luftanalyser til 
husholdningsbruk og til personlig bruk; 
kalkulator, etui for lommekalkulator, elektriske 
kabler, elektriske plugger, elektriske brytere; 
deler og tilbehør til de forannevnte varer. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål; elektriske hårtørkerapparater og 
tilbehør, herunder dyser eller spredere, 
elektrisk varmet hårpleieapparater; hårfønere 
som er drevet av gass og også av katalytisk 
forbrenning; ventilerende vifter for bord og 
viftedrevne varmeapparat; apparater og utstyr 
for rensning, mykgjøring og filtrering av vann i 
husholdningen; apparater og instrumenter, alle 
for parfymering, rensing, fukting eller fornying 
av atmosfæren; batteridrevet eller elektrisk 
aromaterapi og luftrenser enheter og refills til 
disse varer; frittstående, luktfrie, luktfjernere og 
filtre for kjøleskap og andre små områder; 
elektriske yoghurttilberedningsapparater; 
elektriske kaffemaskiner, cappuccino- og 
espressomaskiner; elektriske kokeredskaper, 
grillapparater, herunder brødristere og 
stekeapparater, deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); artikler laget av papir eller cellolose 
for husholdningsbruk og hygienisk bruk; 
ansiktskluter; papirkluter; engangsservietter; 
servietter for fjerning av sminke laget av papir 
ikke impregnert med kosmetiske preparater 
eller toilettpreparater; servietter for toalettbruk 
(ikke impregnert med kosmetiske preparater), 
papirfilter, herunder papirfilter for kaffe,te eller 
støvsugere; trykkeriprodukter; 
innpakningsbokser laget av papir, kartong og 
plast, ikke inkludert i andre klasser; 
pakkematerialer laget av plast, nemlig permer, 
bokomslag, lokk, konvolutt, deksler, poser og 
folie, esker. 

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere,(ikke av edelt metall eller plettert 
dermed); kammer og svamper; børster (ikke 
malerpensler), herunder tannbørster og 
elektriske tannbørster; gebissbørster; 
materialer for børstebinding; tannpirkere; 
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gjenstander for rengjøring av tenner og 
gummer; tanntråd; råkostjern. 

Klasse:44 Skjønnhetspleie for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264906 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.07, EM, 010026301 
(210) Søknadsnr.: 201113765 
(220) Inndato: 2011.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.01 

BRIGHTNOW 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Magnetiske og optiske databærere; 
dataprogrammer innregistrerte på databærere; 
elektroniske publikasjoner. 

Klasse:16 Papirvarer; trykksaker; tidsskrifter; magasiner; 
aviser; instruksjons og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); skriftlige rapporter. 

Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
rådgivning om organisasjons og 
forretningsledelse; forretningsundersøkelser 
og profesjonell forretningsrådgivning; 
forretningsinformasjoner; 
markedsundersøkelser og bistand ved 
markedsundersøkelser; Public Relation og 
bistand ved PR virksomhet. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser, seminarer og 
symposier; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster. 

Klasse:42 Teknisk forskning og utvikling; tekniske 
undersøkelser. 

Klasse:45 Rådgivning og bistand om immaterielle 
rettigheter; overvåkning av immaterielle 
rettigheter; administrasjon av immaterielle 
rettigheter; juridisk analyse; juridiske tjenester; 
juridisk rådgivning; juridiske undersøkelser 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264907 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.07, EM, 010026565 
(210) Søknadsnr.: 201113766 
(220) Inndato: 2011.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.01 

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

 Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Magnetiske og optiske databærere; 
dataprogrammer innregistrerte på databærere; 
elektroniske publikasjoner. 

Klasse:16 Papirvarer; trykksaker; tidsskrifter; magasiner; 
aviser; instruksjons og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); skriftlige rapporter. 

Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
rådgivning om organisasjons og 
forretningsledelse; forretningsundersøkelser 
og profesjonell forretningsrådgivning; 
forretningsinformasjoner; 
markedsundersøkelser og bistand ved 
markedsundersøkelser; Public Relation og 
bistand ved PR virksomhet 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser, seminarer og 
symposier; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster. 

Klasse:42 Teknisk forskning og utvikling; tekniske 
undersøkelser. 

Klasse:45 Rådgivning og bistand om immaterielle 
rettigheter; overvåkning av immaterielle 
rettigheter; administrasjon av immaterielle 
rettigheter; juridisk analyse; juridiske tjenester; 
juridisk rådgivning; juridiske undersøkelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264908 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201112313 
(220) Inndato: 2011.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.31 

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

 The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper, parfymevarer, 
kosmetikk, eteriske oljer; hårvann; pleiende 
preparater for kropp, hår, ansikt og hud; 
hårpleieprodukter; hårstylingsprodukter; 
hårblekingsmidler, hårfarvestoffer, 
hårtoningsmidler; antiperspiranter, 
deodoranter for personlig bruk; rengjørings- 
og/eller kosmetiske preparater for kvinner; 
ikke-medisinske produkter for bruk før, under 
og etter barbering, nemlig skum, olje, gel, 
krem og lotions; hårfjerningsmidler i form av 
kremer, gel, oljer, lotions og voks; preparater, 
ikke for medisinsk bruk, for pleie og hygiene av 
munn, tenner, hals, gommer og munnhule, 
rensepreparater for å forhindre tannsten og 
tannråte, tannrensepreparater for naturlige og 
kunstige tenner, tannregulering og bro, og 
tannpleiepreparater, tannpulver, tannpasta, 
munnvaskepreparater, munnspray, tanngel, 
fluorgel, munnskyllemidler inneholdende fluor, 
tannrensepulver, munnskyllevann, munnspray, 
rensepulver, fargetabletter for påvisning av 
tannstein, ikke medisinske preparater for frisk 
pust. 

Klasse:5 Farmasøytiske, hygieniske og veterinære 
preparater; hygieniske preparater for 
medisinske formål; medisinske hygieniske 
preparater og produkter for kvinner, preparater 
for pleie og hygiene av munn, tenner, hals, 
gommer og munnhule, medisinske preparater 
for munnvask, medisinske preparater for frisk 
ånde; materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; preparater for å oppdage tannråte 
og tannkjøttsykdommer; fluorpreparater. 

Klasse:7 Elektriske drevne kjøkkenutstyr, herunder 
kjøkkenmaskiner, kjøkkenmiksere, kniver, 
skjæremaskiner, malemaskiner, 
hakkemaskiner, kjøttkverner, eltemaskiner, 
blendere, raspemaskiner, fruktpresser, 
sitruspresser, hermetikkboksåpnere, 

kaffekverner, melmøller, deler og tilbehør til de 
forannevnte varer. 

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, barberkniver, -høvler og -
maskiner; barberkniver; barberhøvler; 
barbermaskiner; barberblader; 
barberredskaper; dispensere, kassetter og 
patroner, alle inneholdende barberblader; 
elektrisk barbermaskin, skjeggtrimmer og 
hårklippemaskin; hårfjerningsmaskin for 
personlig bruk, holder til forannevnte 
apparater, maskiner og redskaper; elektriske 
voksvarmeapparater, deler og komponenter 
for alle forannevnte varer. 

Klasse:9 Hårpleieapparater som er drevet av gass og 
også av katalytisk forbrenning, herunder 
hårkrøllere, krøllbørster, rettetang, 
hårstyleapparater, hårformeapparater; 
elektriske hårpleieapparater , herunder 
hårkrøllere, krøllbørster, rettetang, 
hårstyleapparater, hårformeapparater; 
elektrisk strykejern; vekt for personer og for 
husholdningsbruk; elektriske måleinstrumenter 
for meteorologiske data og luftanalyser til 
husholdningsbruk og til personlig bruk; 
kalkulator, etui for lommekalkulator, elektriske 
kabler, elektriske plugger, elektriske brytere; 
deler og tilbehør til de forannevnte varer. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål; elektriske hårtørkerapparater og 
tilbehør, herunder dyser eller spredere, 
elektrisk varmet hårpleieapparater; hårfønere 
som er drevet av gass og også av katalytisk 
forbrenning; ventilerende vifter for bord og 
viftedrevne varmeapparat; apparater og utstyr 
for rensning, mykgjøring og filtrering av vann i 
husholdningen; apparater og instrumenter, alle 
for parfymering, rensing, fukting eller fornying 
av atmosfæren; batteridrevet eller elektrisk 
aromaterapi og luftrenser enheter og refills til 
disse varer; frittstående, luktfrie, luktfjernere og 
filtre for kjøleskap og andre små områder; 
elektriske yoghurttilberedningsapparater; 
elektriske kaffemaskiner, cappuccino- og 
espressomaskiner; elektriske kokeredskaper, 
grillapparater, herunder brødristere og 
stekeapparater, deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); artikler laget av papir eller cellulose 
for husholdningsbruk og hygienisk bruk; 
ansiktskluter; papirkluter; engangsservietter; 
servietter for fjerning av sminke laget av papir 
ikke impregnert med kosmetiske preparater 
eller toilettpreparater; servietter for toalettbruk 
(ikke impregnert med kosmetiske preparater), 
papirfilter, herunder papirfilter for kaffe,te eller 
støvsugere; trykkeriprodukter; 
innpakningsbokser laget av papir, kartong og 
plast, ikke inkludert i andre klasser; 
pakkematerialer laget av plast, nemlig permer, 
bokomslag, lokk, konvolutt, deksler, poser og 
folie, esker. 

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, (ikke av edelt metall eller plettert 
dermed); kammer og svamper; børster (ikke 
malerpensler), herunder tannbørster og 
elektriske tannbørster; gebissbørster; 
materialer for børstebinding; tannpirkere; 
gjenstander for rengjøring av tenner og 
gummer; tanntråd, råkostjern. 

Klasse:44 Skjønnhetspleie for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264909 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201102265 
(220) Inndato: 2011.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.24 

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

 Naxys AS, Hegrenesveien 42, 5042 BERGEN 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
veiing, måling, signalering, kontroll, apparater 
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; databehandlingsutstyr; apparater og 
instrumenter for overvåking av installasjoner 
og oljeutstyr under vann. 
 

Klasse:42 Teknologiske tjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264910 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114566 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

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

 Tomra Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1370 ASKER
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Maskiner for transport av flasker og kasser 
returnert for gjenbruk og resirkulering; 
maskiner for mottak og lagring av flasker og 
kasser returnert for gjenbruk eller resirkulering; 
maskiner for transport av metall og plastbokser 
returnert for resirkulering; maskiner for mottak 
og lagring av metall og plastbokser returnert 
for resirkulering; flaske- og 
boksknusemaskner, flaske- og 
bokskompakteringsmaskiner; knuse-, 
flatpressings-, fraksjonerings-, granulator-, og 
sorteringsmaskiner for flasker og bokser; 
transportører for flasker og 
flaskeutmatingsmaskiner; transportører for 
bokser og boksutmatingsmaskiner; 
transportbånd for bruk i kasseretur; maskiner 
for å lede væskebeholdere, nemlig maskiner 
for sortering av beholdere til spesifiserte 
lagringsområder; vertikale transportører for 
flasker og flaskeutmatingsmaskiner; 
returmaskiner, nemlig automatiserte maskiner 
for aksept og identifisering av 
materialegenskaper og pant eller annen 
belønningsverdi av tomme stive eller halvstive 
beholdere for resirkulering og gjenbruk av 
ikke-belønnbare eller ikke-refusjonsbare 
flasker, bokser, plastmateriale, papirprodukter, 
metall, avfall eller søppel; returmaskiner, 
nemlig automatiserte maskiner for aksept og 
identifisering av materialegenskaper og pant 
eller annen belønningsverdi av tomme stive 
eller halvstive beholdere for resirkulering og 
gjenbruk av belønnbare eller refusjonsbare 
flasker, bokser, plastmateriale, papirprodukter, 
metall, avfall eller søppel; maskin for myk 
oppsamling av flasker, nemlig en maskin med 
en lagringsbinge for heving og senking av en 
flyttbar bunn med det formål å unngå skade på 
glassbeholdere som slippes ned i bingen; 
kompakteringsmaskiner; 
avfallskompakteringsmaskiner; 
avfallskverner(maskiner); 
avfallsbearbeidingsmaskiner, ballemaskiner; 
maskiner, nemlig sensor-baserte 
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sorteringsmaskiner for sortering av 
metallmalm, uran, kull, edelstener og slagg; 
verktøymaskiner, nemlig verktøy til bruk på 
området for utvinning av mineral og 
metallmalm, uran, kull, edelstener og slagg; 
sorteringsmaskiner for kjemisk bearbeiding; 
transportbånd; sorteringsmaskiner med en 
opto-elektrisk sorteringsfunksjon for sortering 
av mineral og metallmalm, uran, kull, 
edelstener og slagg; transportbånd med 
elektromekanisk sorteringsapparat; 
sensorbaserte maskiner for analyse og 
sortering av råmateriale fra jordbruk, 
farmasøytiske produkter, kjøtt, sjømat, fjærkre, 
grønnsaker, frukt og andre matvarer. 

Klasse:9 Spektralanalysatorer, nemlig optiske 
spektrometre brukt for å gjenkjenne 
materialtyper og materialegenskaper; 
diffraktive optiske elementer, nemlig diffraktive 
optiske elementer, nemlig diffraktive gittere og 
sammensatte syntetiske holografiske gittere til 
bruk i spektralanalysatorer, nemlig optiske 
spektrometre brukt til å gjenkjenne 
materialtyper eller materialegenskaper; 
returautomater; elektronisk styrte apparater for 
gjenkjenning eller identifisering av flasker eller 
bokser ved farger, materialtype, 
informasjonskjennetegn, form, vekt, 
materialgjennomsiktighet og materialdefekter, 
nemlig sorteringsdata-genererende enheter 
som er påkrevd for korrekt resirkulering av 
materiale eller gjenbruk av gjenstander; 
elektronisk kontrollerte apparater for sortering 
ved farger, materialtype, 
informasjonskjennetegn, form, vekt, 
materialgjennomsiktighet og materialdefekter; 
elektronisk styrte automatiske returmaskiner 
med belønning for returflasker, -bokser eller -
kasser; elektronisk styrte automatiske 
returmaskiner med refusjon for returflasker, -
bokser eller -kasser; elektronisk styrte 
returbelønnings- eller returpantautomater med 
lotterikupongdispenser; apparater for 
automatisk identifikasjon (gjenkjennelse) av 
flasker eller metall eller metallbokser for 
drikkevarer, elektronisk opererte printere og 
fremvisere, nemlig billettprintere for returpant 
og informasjonsdisplay for å instruere brukere 
og vedlikeholdspersonale i montering og bruk 
av panteautomater; 
radiofrekvensidentifikasjons (RFID)-etiketter 
og merker, nemlig radiofrekvensbasert 
resirkulering og informasjonslapper og etiketter 
for pant; elektronisk eller optisk lesbare kort, 
nemlig elektronisk og optisk basert 
resirkulerings- og pantinformasjonskort; 
elektronisk eller optisk skrivbare kort, nemlig 
elektronisk eller optisk basert resirkulerings- 
og pantinformasjonskort; 
computerprogrammer registrert på magnetiske 
eller elektroniske media til bruk med 
returautomater for drikkevarebeholdere; 
computer software eller hardware til bruk med 
returautomater for drikkevarebeholdere; 
optiske detektorer; fargekameraer og 
metallsensorer for sortering av metaller, glass, 
byggeavfall, elektronisk avfall, slagg, 
granulater, tre eller fast massegods; optiske 
apparater, nemlig bildespektrometre og 
fargekameraer for gjenkjennelse og sortering 
av papir, plast, nedrivningsavfall, elektrisk og 
elektronisk avfall, og annet organisk eller 
uorganisk materiale; 
røntgenstråleproduserende apparater, nemlig 
sensorer for 
røntgenstråletransmisjonsavbildning samt 
røntgenstrålefluorescensanalyse for bestråling 
av metall, glass, byggeavfall, elektronisk avfall, 

slagg, granulater, tre eller fast massegods; 
sorteringsanlegg og -apparater, nemlig utstyr 
for sensorbasert gjenkjennelse og pneumatisk 
ekstrahering av metallmalm, uran, kull, 
edelstener og slagg; optisk utstyr og 
elektromekanisk utstyr for sorteringsanlegg og 
sorteringsapparater, nemlig 
tørrlastseparasjonsutstyr i form av 
sensorbaserte skannere og pneumatiske 
ekstraktorer; dataprosessorer og elektroniske 
fartskontrollører for sorteringsanlegg; 
computer software for sensordatabehandling 
og materialklassifisering; computer hardware; 
apparater for overføring av bildeinformasjon, 
nemlig videooverføringsapparater; optiske 
apparater, nemlig bildespektrometre for 
analyse og sortering av råmateriale fra 
jordbruk, farmasøytiske produkter, kjøtt, 
sjømat, fjærkre, frukt, grønnsaker og andre 
matvarer. 

Klasse:40 Resirkulering av flasker, bokser, 
plastmateriale, metaller, papirprodukter, avfall 
og søppel; destruksjon av avfall, søppel, 
metall, glass, byggeavfall, elektronisk avfall, 
slagg, granulat, tre eller fast massegods; 
behandling og omdannelse, nemlig 
komprimering, flatpressing, makulering, 
oppmaling, granulering, avflaking og balling av 
avfall og søppel, metaller, glass, byggeavfall, 
elektronisk avfall, slagg, granulat, tre eller fast 
massegods; automatisert sortering av diverse 
materialer, som mineraler, matvarer, 
råmateriale fra jordbruket, farmasøytiske 
produkter, og resirkulerbare og andre 
avfallsgjenstander, nemlig sortering av 
massegods inn i en eller flere 
materialstrømmer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil relatert til 
utvikling av apparater for industriell sortering 
av varer, nemlig tekniske tjenester på området 
for industrielle sorteringsapparater, mekanisk 
forskning og utvikling på området for industriell 
sortering av varer; design og utvikling av 
computere, elektronikk og software til bruk i 
industrielle sorteringsapparater; 
anleggskonstruksjon, nemlig 
ingeniørvirksomhet relatert til sorteringsanlegg; 
computer software design for andre, nemlig 
laging av sorterings algoritmer innenfor 
rammen av et computerprogram og fast 
tilsluttet hardware; rådgivning og design for 
bruk av computer software; computer software 
vedlikehold; fjernovervåking av 
panteautomatanlegg for fjernanalyse og 
kontrollfunksjoner for 
panterefusjonstransaksjoner og 
fjernvedlikeholdsfunksjoner; fjernovervåking av 
sorteringsanlegg for fjernanalyse og 
kontrollfunksjoner for sorteringsoperasjoner og 
fjernvedlikehold, nemlig teknisk 
fjernovervåking og vedlikeholdstjenester for 
software ved hjelp av computer nettverk; 
industrielle analysetjenester, nemlig 
overvåking av tekniske ytelse ved hjelp av 
computer software. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264911 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114565 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

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

 Tomra Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1370 ASKER
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Maskiner for transport av flasker og kasser 
returnert for gjenbruk og resirkulering; 
maskiner for mottak og lagring av flasker og 
kasser returnert for gjenbruk eller resirkulering; 
maskiner for transport av metall og plastbokser 
returnert for resirkulering; maskiner for mottak 
og lagring av metall og plastbokser returnert 
for resirkulering; flaske- og 
boksknusemaskner, flaske- og 
bokskompakteringsmaskiner; knuse-, 
flatpressings-, fraksjonerings-, granulator-, og 
sorteringsmaskiner for flasker og bokser; 
transportører for flasker og 
flaskeutmatingsmaskiner; transportører for 
bokser og boksutmatingsmaskiner; 
transportbånd for bruk i kasseretur; maskiner 
for å lede væskebeholdere, nemlig maskiner 
for sortering av beholdere til spesifiserte 
lagringsområder; vertikale transportører for 
flasker og flaskeutmatingsmaskiner; 
returmaskiner, nemlig automatiserte maskiner 
for aksept og identifisering av 
materialegenskaper og pant eller annen 
belønningsverdi av tomme stive eller halvstive 
beholdere for resirkulering og gjenbruk av 
ikke-belønnbare eller ikke-refusjonsbare 
flasker, bokser, plastmateriale, papirprodukter, 
metall, avfall eller søppel; returmaskiner, 
nemlig automatiserte maskiner for aksept og 
identifisering av materialegenskaper og pant 
eller annen belønningsverdi av tomme stive 
eller halvstive beholdere for resirkulering og 
gjenbruk av belønnbare eller refusjonsbare 
flasker, bokser, plastmateriale, papirprodukter, 
metall, avfall eller søppel; maskin for myk 
oppsamling av flasker, nemlig en maskin med 
en lagringsbinge for heving og senking av en 
flyttbar bunn med det formål å unngå skade på 
glassbeholdere som slippes ned i bingen; 
kompakteringsmaskiner; 
avfallskompakteringsmaskiner; 
avfallskverner(maskiner); 
avfallsbearbeidingsmaskiner, ballemaskiner; 
maskiner, nemlig sensor-baserte 
sorteringsmaskiner for sortering av 
metallmalm, uran, kull, edelstener og slagg; 
verktøymaskiner, nemlig verktøy til bruk på 
området for utvinning av mineral og 
metallmalm, uran, kull, edelstener og slagg; 
sorteringsmaskiner for kjemisk bearbeiding; 
transportbånd; sorteringsmaskiner med en 
opto-elektrisk sorteringsfunksjon for sortering 
av mineral og metallmalm, uran, kull, 
edelstener og slagg; transportbånd med 
elektromekanisk sorteringsapparat; 
sensorbaserte maskiner for analyse og 
sortering av råmateriale fra jordbruk, 
farmasøytiske produkter, kjøtt, sjømat, fjærkre, 
grønnsaker, frukt og andre matvarer. 

Klasse:9 Spektralanalysatorer, nemlig optiske 
spektrometre brukt for å gjenkjenne 

materialtyper og materialegenskaper; 
diffraktive optiske elementer, nemlig diffraktive 
optiske elementer, nemlig diffraktive gittere og 
sammensatte syntetiske holografiske gittere til 
bruk i spektralanalysatorer, nemlig optiske 
spektrometre brukt til å gjenkjenne 
materialtyper eller materialegenskaper; 
returautomater; elektronisk styrte apparater for 
gjenkjenning eller identifisering av flasker eller 
bokser ved farger, materialtype, 
informasjonskjennetegn, form, vekt, 
materialgjennomsiktighet og materialdefekter, 
nemlig sorteringsdata-genererende enheter 
som er påkrevd for korrekt resirkulering av 
materiale eller gjenbruk av gjenstander; 
elektronisk kontrollerte apparater for sortering 
ved farger, materialtype, 
informasjonskjennetegn, form, vekt, 
materialgjennomsiktighet og materialdefekter; 
elektronisk styrte automatiske returmaskiner 
med belønning for returflasker, -bokser eller -
kasser; elektronisk styrte automatiske 
returmaskiner med refusjon for returflasker, -
bokser eller -kasser; elektronisk styrte 
returbelønnings- eller returpantautomater med 
lotterikupongdispenser; apparater for 
automatisk identifikasjon (gjenkjennelse) av 
flasker eller metall eller metallbokser for 
drikkevarer, elektronisk opererte printere og 
fremvisere, nemlig billettprintere for returpant 
og informasjonsdisplay for å instruere brukere 
og vedlikeholdspersonale i montering og bruk 
av panteautomater; 
radiofrekvensidentifikasjons (RFID)-etiketter 
og merker, nemlig radiofrekvensbasert 
resirkulering og informasjonslapper og etiketter 
for pant; elektronisk eller optisk lesbare kort, 
nemlig elektronisk og optisk basert 
resirkulerings- og pantinformasjonskort; 
elektronisk eller optisk skrivbare kort, nemlig 
elektronisk eller optisk basert resirkulerings- 
og pantinformasjonskort; 
computerprogrammer registrert på magnetiske 
eller elektroniske media til bruk med 
returautomater for drikkevarebeholdere; 
computer software eller hardware til bruk med 
returautomater for drikkevarebeholdere; 
optiske detektorer; fargekameraer og 
metallsensorer for sortering av metaller, glass, 
byggeavfall, elektronisk avfall, slagg, 
granulater, tre eller fast massegods; optiske 
apparater, nemlig bildespektrometre og 
fargekameraer for gjenkjennelse og sortering 
av papir, plast, nedrivningsavfall, elektrisk og 
elektronisk avfall, og annet organisk eller 
uorganisk materiale; 
røntgenstråleproduserende apparater, nemlig 
sensorer for 
røntgenstråletransmisjonsavbildning samt 
røntgenstrålefluorescensanalyse for bestråling 
av metall, glass, byggeavfall, elektronisk avfall, 
slagg, granulater, tre eller fast massegods; 
sorteringsanlegg og -apparater, nemlig utstyr 
for sensorbasert gjenkjennelse og pneumatisk 
ekstrahering av metallmalm, uran, kull, 
edelstener og slagg; optisk utstyr og 
elektromekanisk utstyr for sorteringsanlegg og 
sorteringsapparater, nemlig 
tørrlastseparasjonsutstyr i form av 
sensorbaserte skannere og pneumatiske 
ekstraktorer; dataprosessorer og elektroniske 
fartskontrollører for sorteringsanlegg; 
computer software for sensordatabehandling 
og materialklassifisering; computer hardware; 
apparater for overføring av bildeinformasjon, 
nemlig videooverføringsapparater; optiske 
apparater, nemlig bildespektrometre for 
analyse og sortering av råmateriale fra 
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jordbruk, farmasøytiske produkter, kjøtt, 
sjømat, fjærkre, frukt, grønnsaker og andre 
matvarer. 

Klasse:40 Resirkulering av flasker, bokser, 
plastmateriale, metaller, papirprodukter, avfall 
og søppel; destruksjon av avfall, søppel, 
metall, glass, byggeavfall, elektronisk avfall, 
slagg, granulat, tre eller fast massegods; 
behandling og omdannelse, nemlig 
komprimering, flatpressing, makulering, 
oppmaling, granulering, avflaking og balling av 
avfall og søppel, metaller, glass, byggeavfall, 
elektronisk avfall, slagg, granulat, tre eller fast 
massegods; automatisert sortering av diverse 
materialer, som mineraler, matvarer, 
råmateriale fra jordbruket, farmasøytiske 
produkter, og resirkulerbare og andre 
avfallsgjenstander, nemlig sortering av 
massegods inn i en eller flere 
materialstrømmer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil relatert til 
utvikling av apparater for industriell sortering 
av varer, nemlig tekniske tjenester på området 
for industrielle sorteringsapparater, mekanisk 
forskning og utvikling på området for industriell 
sortering av varer; design og utvikling av 
computere, elektronikk og software til bruk i 
industrielle sorteringsapparater; 
anleggskonstruksjon, nemlig 
ingeniørvirksomhet relatert til sorteringsanlegg; 
computer software design for andre, nemlig 
laging av sorterings algoritmer innenfor 
rammen av et computerprogram og fast 
tilsluttet hardware; rådgivning og design for 
bruk av computer software; computer software 
vedlikehold; fjernovervåking av 
panteautomatanlegg for fjernanalyse og 
kontrollfunksjoner for 
panterefusjonstransaksjoner og 
fjernvedlikeholdsfunksjoner; fjernovervåking av 
sorteringsanlegg for fjernanalyse og 
kontrollfunksjoner for sorteringsoperasjoner og 
fjernvedlikehold, nemlig teknisk 
fjernovervåking og vedlikeholdstjenester for 
software ved hjelp av computer nettverk; 
industrielle analysetjenester, nemlig 
overvåking av tekniske ytelse ved hjelp av 
computer software. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264913 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2011.10.06, US, 85441039 
(210) Søknadsnr.: 201113728 
(220) Inndato: 2011.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.29 

TEMPO 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 General Electric Company, 1 River Road, NY12345 
SCHENECTADY, USA (US) 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Automatiserte systemer, nemlig programvare, 
hardware/maskinvare og 
kommunikasjonsinnretninger for planlegging, 
beramming, kontroll, overvåkning og levering 
av opplysninger vedrørende 
jernbanetransportverdier eller -eiendeler samt 
deler derav; datamaskinvare- og 
programvaresystemer for automatisert 
togkontroll og trafikktilsyn, nemlig lokalisering, 
sporing, kjøretøy-overvåkning, kjøretøy-
kontroll, sending, signalisering, 
kommunikasjon og dataoverføring, alt innenfor 
jernbaneindustrien; datamaskinprogramvare 
for forvaltning av jernbanenettverk; 
innretninger for trådløs radiooverføring for bruk 
innenfor jernbaneindustrien; elektriske og 
elektroniske sensorer for overvåkning av 
plassering, hastighet, retning, avstand til andre 
kjøretøy, kraft/strømbruk, temperatur, 
bremsepotensial, og bestanddeler av 
jernbanekjøretøy og rullerende materiell; 
elektrisk integrerte kontrollsystemer for bruk 
innenfor automatiserte togkontroll og 
trafikktilsyn innenfor jernbaneindustrien; 
elektroniske signaliseringsmekanismer, nemlig 
et togkontrollsystem for bruk innenfor 
jernbaneindustrien for oppdaging og 
kontrollering av tog, jordfeil, nedbrutte skinner, 
strømsvikt, sporskifte og lys; elektroniske 
sendere og mottakere for bruk innenfor 
jernbaneindustrien; utstyr for håndtering av 
jernbanetrafikk, nemlig fremvisningsmonitorer, 
datamaskiner, autokompass og programvare 
for trafikkhåndtering. 

Klasse:37 Installasjon og vedlikehold av transport- og 
trafikkutstyr og systemer innenfor 
jernbaneindustrien; vedlikehold av 
kontrollutstyr for jernbanetrafikk; tjenester 
vedrørende teknisk støtte, nemlig teknisk råd 
knyttet til reparasjon av avanserte togkontroll- 
og trafikktilsynssystemer og undersystemer 
innenfor jernbaneindustrien. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264914 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114574 
(220) Inndato: 2011.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.15 

velvet hud fot spa 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 VELVET HUD-FOT OG SPA Marit Jørgensen, 
Bjørnstadveien 20, 1712 GRÅLUM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 

hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264915 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.17, DK, VA201101777 
(210) Søknadsnr.: 201114593 
(220) Inndato: 2011.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.19 

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

 DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 IKAST, 
Danmark (DK) 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

forretningsledelse; bistand ved 
forretningsadministrasjon; bistand ved 
ivaretakelse av kontortjenester; engros- og 
detaljhandel, herunder via globale nettverk, 
med lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer, klær, fottøy, hodeplagg. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264917 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114847 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

TEPPEKI 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, 3-15, Edobori 1-chome, 
Nishi-ku OSAKA, Japan (JP) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Fungicider; preparater til utryddelse av 

skadedyr og insekter; herbicider; nematocider. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264919 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201109440 
(220) Inndato: 2011.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.16 

ALSIJOINT 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878  RATINGEN, 
Tyskland (DE) 

(740) Fullmektig: 
 MAQS Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 

1112 KØBENHAVN K, Danmark (DK) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 Paknings-, tetnings-, varmeisolasjons- og 
isolasjonsmateriale til høytemperaturområdet. 

Klasse:19 Bygningsmaterialer(ikke av metall) til 
høytemperaturområdet. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264920 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201115234 
(220) Inndato: 2011.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.28 

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

 Synnøve Finden ASA, Postboks 478, 1411 KOLBOTN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

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. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264921 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114946 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

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

 The Linux Foundation, 1796 18th Street, Suite C, 
CA94107 SAN FRANCISCO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Dataprogramvare; 

datarogramvareapplikasjoner; mobile 
programvareapplikasjoner; mobile 
programvareapplikasjoner for bruk på 
håndholdte elektroniske innretninger, 
mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, 
lesebrett, bærbare datamaskiner og laptoper, 
bærbare mediespillere, personlige digitale 
assistenter (PDA), smart TV, yrkesmessige 
digitale assistenter (EDA), og på datamaskiner 
i kjøretøy; 
applikasjonsutviklingsdataprogramvare for 
personlige og håndholdte datamaskiner; 
operativsystemer for datamaskiner, 
hjelpeprogramvare for dataprogramvare og 
annen dataprogramvare for vedlikehold og drift 
av et datasystem; datamaskinvare; 
dataprosessorer; programmerbare 
dataprosessorer; halvledere, 
mikroprosessorer; halvlederkomponenter; 
integrerte kretser; databrikkesett; 
datamaskiner; nettbrett, lesebrett, bærebare 
datamaskiner og laptoper; portable 
datamaskiner; håndholdte datamaskiner; 
trådløse enheter til bruk for Internett-tilkobling 
med data- og bildeoverføring; elektroniske 
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håndholdte innretninger, mobiltelefoner , 
smarttelefoner, personlige digitale assistenter 
(PDA); elektroniske håndholdte innretninger, 
mobiltelefoner, smarttelefoner, personlige 
digitale assistenter (PDA) for trådløs 
overføring av data og / eller stemmesignaler 
og / eller med e-post, personsøker, faks, radio, 
tidsplanlegger, cellular-tilkobling, trådløs 
tilkobling, mp3-spiller, 
satellittnavigasjonssystem, mottaker for globalt 
posisjoneringssystem (GPS), datalogger for 
registrering og klassifisering av turer for 
globale posisjoneringssystem; digitalkamera, 
digitalt videokamera og / eller 
datamaskinsoperativsystem; elektroniske 
håndholdte innretninger for opptak, 
organisering, overføring, avspilling og 
gjennomgang av tekst, data, video og lydfiler; 
informasjons- og underholdningssystemer til 
bruk i kjøretøy; navigasjonsenheter for bruk i 
kjøretøy; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse:42 Tilveiebringe informasjon innen områdene for 
design av programvare, og utvikling, 
installasjon og vedlikehold av programvare; 
design og utvikling av programvare; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264922 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201115236 
(220) Inndato: 2011.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.28 

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

 Synnøve Finden ASA, Postboks 478, 1411 KOLBOTN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

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. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 

  
 
 



registrerte varemerker 2012.04.16 - 16/12

 

49 
 

(111) Reg.nr.: 264923 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201115237 
(220) Inndato: 2011.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.28 

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

 Synnøve Finden ASA, Postboks 478, 1411 KOLBOTN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

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. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264924 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114951 
(220) Inndato: 2011.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.23 

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

 SMARTERE HVERDAG AS, Vibesgate 20B, 0356 
OSLO 

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

for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner. 

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål. 

Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 

Klasse: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. 

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse: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. 

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; 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). 

Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale 
til polstring (ikke av gummi eller plast); 
ubearbeidet tekstilfibermateriale. 

Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. 
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 

klasser; senge- og bordtepper. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 

knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler 
og synåler, kunstige blomster. 

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

Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster, 
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næringsmidler til dyr, malt. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264925 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201115238 
(220) Inndato: 2011.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.28 

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

 Synnøve Finden ASA, Postboks 478, 1411 KOLBOTN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

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. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264926 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201115009 
(220) Inndato: 2011.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.27 

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

 Omron Corporation, 801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, 600-
8530 KYOTO-SHI, KYOTO, Japan (JP) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Elektriske børster (unntatt deler av maskiner); 

elektriske tannbørster; tannbørster; og 
erstatningsbørstehoder for elektriske 
tannbørster. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264927 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201115235 
(220) Inndato: 2011.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.28 

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

 Synnøve Finden ASA, Postboks 478, 1411 KOLBOTN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse: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. 

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. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 264928 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201114923 
(220) Inndato: 2011.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.21 

YENKA 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yenka AS, Oscars gate 52, 0258 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; sosiale shoppingtjenester, 
nemlig organisering av gruppeinnkjøp av varer 
for å oppnå best mulig/redusert pris. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.16 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 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 § 72 

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 

internasjonale registreringen. 
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 § 70. 
 
(111) Int.reg.nr: 0167348 
(151) Int.reg.dato: 1953.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201113648 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

Hohner 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Matth Hohner AG TROSSINGEN, WÜRTT, Tyskland 
(DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Speaking machines, needles for speaking 

machines, musical instruments that produce 
sounds electrically and spare parts thereof. 

Klasse:15 Musical instruments and parts and strings 
thereof, namely mouth organs, accordions, 
mouth accordions, ocarinas, wind instruments 
of wood, bandonions, brass wind instruments, 
percussion instruments, harmoniums, 
mandolins, guitars, zithers, concertinas, 
mechanical musical instruments and musical 
instruments that produce sound electrically 
and spare parts thereof. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0499168 
(151) Int.reg.dato: 1985.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201007921 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROTAC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE 
HEERLEN, Netherlands (NL) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Chemical products for use in science; 
diagnostic products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0553313 
(151) Int.reg.dato: 1990.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201113660 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALNORT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Caldos del Norte SL (Calnort SL), Condado de Treviño, 
Polígono Villalonquejar BURGOS, Spania (ES) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Meat; meat extracts; edible fats; canned meat 

and fish. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0561484 
(151) Int.reg.dato: 1990.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201104352 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORBIS Dental 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH, 
Schuckertstrasse 21, 48153 MÜNSTER, Tyskland (DE) 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Sensitized films, unexposed; all the 

aforementioned goods for dentistry and 
technical dentistry. 

Klasse:3 Solutions and preparations in aerosol form for 
the cleaning and care of hands, for cleaning 
surfaces, furniture, instruments and parts; 
soaps; all the aforementioned goods for 
dentistry and technical dentistry. 

Klasse:5 Metals and metal alloys; solutions and 
preparations in aerosol form for the 
sanitization of hands, the sanitization of 
surfaces, furniture, instruments and parts; 
materials for dental inserts, for reinforcement 
purposes, for dental fillings and impressions, 
sealing films as material for making a thermal 
insulation layer, for dentists and dental 
technicians; pharmaceutical preparations for 
dental use, namely medicines, ointments, 
tablets and mouthwashes; cements, gypsum, 
resins, polishes, pastes for imprints, caustic 
solutions in the form of pastes, adhesive 
pastes, abrasive pastes for polishing, 
protective pastes for brazing, pastes for 
cleaning and pastes for filling roots, adhesive 
and cleaning powders, acids, oils, lacquers, 
colours, glossy varnishes, laughing gas; all the 
aforementioned goods for dentistry and 
technical dentistry. 

Klasse:10 Dentistry and technical dentistry apparatus, 
instruments and machines; all the 
aforementioned goods for dentistry and 
technical dentistry. 

Klasse:20 Furniture; all the aforementioned goods for 
dentistry and technical dentistry. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0567230 
(151) Int.reg.dato: 1990.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201113663 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

somic 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co KG, Am 
Kroit 17, 53123 AMERANG, Germany (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Machines for packaging, stacking, palletizing, 

marking, labeling, building, gluing, gathering, 
binding, proportioning and handling goods 
intended for packaging; machines for handling 
drying trays, blocks and pallets; machines for 
processing cheese; transporting machines and 
conveyors for internal operation thereof 
(included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0579217 
(151) Int.reg.dato: 1991.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201113669 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd), Jakob-Stämpfli-
Strasse 96, 2502 BIEL/BIENNE, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Timing systems with recording function for 

sports events. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0663640 
(151) Int.reg.dato: 1996.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201113674 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cardiostim SarL, 52 quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Printed matter, newspapers and periodicals, 

books; instructional and teaching materials. 
Klasse:35 Services provided by using information 

technology means, particularly for obtaining 
and using statistics as well as for information 
in connection with people and organizations; 
advertising, propaganda. 

Klasse:38 Telecommunications; press, radio, television 
and services provided by video means. 

Klasse:41 Teaching and entertainment; publishing 
services; continuous training; services 
provided by persons or institutions in the 
development of personal knowledge and 
mental faculties. 

Klasse:42 Organization of meetings, colloquiums and 
congresses; reservation of temporary 
accommodation, meals, hotels, boarding 
houses, restaurants, public houses; escorting 
in society; hotel reservations for travelers. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0735124 
(151) Int.reg.dato: 2000.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201113139 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Hildegardstr. 
29/30, 10715 BERLIN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Monitoring and testing, preparation of 

certificates and expert reports. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0743206 
(151) Int.reg.dato: 2000.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201113680 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERMODUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Aluminium Rheinfelden GmbH, Friederichstrasse 80, 
79618  RHEINFELDEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Common metals and their alloys, particularly 

aluminum and aluminum alloys; casting alloys 
of common metal, particularly of aluminum, in 
the form of ingots, boards billets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0751322 
(151) Int.reg.dato: 2001.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201113681 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 W u H  Kuechle GmbH & Co KG, Bahnhofstrasse 12, 
89312  GUENZBURG, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Dietetic foods. 
Klasse:29 Dried fruits, dessert and cake creams on the 

basis of milk, yoghurt, white cheese and/or 
eggs, butter, margarine and flavour 
ingredients. 

Klasse:30 Pastry and confectionery (except food fried in 
lard), sweet nibbles, flan bases, edible baking 
moulds of wafer or wafer dough; cooking 
preparations for pastry, tart creams, 
preparations for tart creams, stabilisers for 
making fillings and desserts, ingredients for 
preventing flan bases from softening, 
consisting essentially of starch and starch 
products; baking wafers, flan base wafers, 
cooking wafers, edible wafers, hosts for holy 
communion, finely ground wafers and flour 
made from baking wafers or rusks, starch and 
starch products for food, namely potato starch 
flour, wheat starch flour, corn starch flour, rice 
starch flour, pudding powder, binding agents 
for ice cream; ice cream powder, flour, ready-
to-bake cake flours and cake flour mixing, 
yeast, baking powder, flavourings for cakes 
other than essential oils, baking spices, edible 
decoration articles for decoration and 
embellishment of baker's ware, baking syrups, 
vanilla, sauces other than salad sauces, 
honey, cacao, chocolate, confectionery, edible 
ices. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0753683 
(151) Int.reg.dato: 2001.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201113683 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

RK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 RK Modeversand GmbH, 23, Sachsenstrasse, 75177 
PFORZHEIM, Tyskland (DE) 

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

precious metals or coated therewith (included 
in this class); jewelry, precious stones; 
horological and chronometric instruments; 
parts of the aforementioned goods, included in 
this class. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, included in this class; 
animal skins; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; parts of the 
aforementioned goods, included in this class. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; parts of the 
aforementioned goods, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0754831 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201113684 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sandmaster Gesellschaft für Spielsandpflege und 
Umwelthygien, 28, Heinrich-Otto-Strasse, 73240 
WENDLINGEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Cleaning machines for play grounds and 

sports fields. 
Klasse:37 Cleaning of play grounds and sports fields. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0756584 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201113685 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VCS AG, Borgmannstrasse 2, 44894 BOCHUM, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Automatization plants for broadcasting 

stations, consisting substantially of devices for 
computer-aided audio processing, broadcast 
preparation and broadcast performance; 
computer software (stored), computer 
programs (stored). 

Klasse:41 Arranging and conducting of schooling, 
training events, seminars and workshops; 
demonstration education in practical exercises. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0758968 
(151) Int.reg.dato: 2001.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201113686 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

CINTI 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark comprises the denomination CINTI, which 
may be reproduced in any type, colour or combination 
of colours. 

(730) Innehaver: 
 Cinti SrL, Via dei Notai, 128 - Loc. Centergross, 40050 

ARGELATO-FRAZIONE FUNO (BO), Italy (IT) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:18 Purses, portmanteaus, travelling sets, 
satchels, handbags, travelling bags, suitcases, 
trunks, attaché cases, wallets, purses not 
made of precious metal, briefcases, 
cardholders; clutch bags, cases (empty) for 
cosmetics and perfumes, travel cases, vanity 
cases sold empty, garment bags, travelling 
trunks, key cases made of leather and 
imitation leather, umbrellas. 

Klasse:25 Clothes, headwear, footwear for men, women 
and children, in particular shoes, boots, 
sandals, clogs, sports and gymnastic shoes; 
heavy duty boots, slippers; soles, gloves, 
belts, scarves. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867914 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201113693 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

LinkTheater 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KK Buffalo trading as Buffalo Inc, 30-20, Ohsu 3-
chome, Naka-ku, 460-8315 NAGOYA-SHI, AICHI, 
Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Converters, electric; wire communication 

machines and apparatus; broadcasting 
machines and apparatus; television receivers; 
television transmitters; radio communication 
machines and apparatus; portable radio 
communication machines and apparatus; video 
frequency machines and apparatus; parts and 
accessories for telecommunications machines 
and apparatus; computers; computer programs; 
computer network hardware and peripherals, 
namely network interface cards, modems, 
modem cards, wireless modems, terminal 
adapters, hubs, local area network switches, 
wide area network switches, routers, servers, 
print servers, concentrators, electrical 
connectors, computer cables, electronic 
converters used as interfaces between 
computers and television sets that enable the 
conversion of digital signals to images; DVD-
players; compact disc players; MP3 players; 
record players; tape and videotape players; 
video disk players. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0891925 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201113695 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Advanced Music SL, Zamora, 45-47, Piso 6°A, 08005 
BARCELONA, Spania (ES) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Education services, training, entertainment; 

sports and cultural activities; exhibitions for 
cultural purposes; club, discotheque and 
record producer services; recording of records; 
services of use of karaoke equipment, rental of 
audio equipment; music composition services; 
disc jockey services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0925490 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200707711 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.05 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.23, BX, 1133910 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXE INTENSE CARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, 
Nederland (NL) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Soaps; detergents; bleaching preparations, 

cleaning preparations; perfumery, toilet water, 
aftershave, cologne; essential oils; massage 
preparations, not for medical use; deodorants 
and antiperspirants; preparations for the care of 
the scalp and hair; shampoos and conditioners; 
hair colourants; hair styling products; 
toothpaste; mouthwash, not for medical use; 
non-medicated toilet preparations; bath and 
shower preparations; skin care preparations; 
oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave 
preparations; depilatory preparations; sun-
tanning and sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing 
preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool, 
cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; 
pre-moistened or impregnated cleansing pads, 
tissues or wipes; beauty masks, facial packs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.04 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0933572 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201113697 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Aventrol 

(730) Innehaver: 
 Aventro SàrL, 1, Carrefour de Rive, 1207 GENÈVE, 

Sveits (CH) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manure for 
agriculture; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in 
industry. 

Klasse:44 Agricultural and horticultural services; 
gardening and garden design services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  



internasjonale varemerkeregistreringer 2012.04.16 - 16/12

 

58 
 

(111) Int.reg.nr: 0945280 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201113698 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Societe de Developpement et de Recherche 
Industrielle, 42, rue de Longvic, 21300 CHENOVE, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Dressings, plasters, materials for dressings, 

bandages for dressings, dressings with active 
ingredient. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0977655 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200812702 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.13, EM, 006100721 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORION 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Invacare UK Operations Ltd, South Road, Bridgend 
Industrial Estate, CF313PY BRIDGEND, Storbritannia 
(GB) 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Respiratory apparatus; oxygen concentrators, 

apparatus for the distribution and storing of 
liquid oxygen, aerosol therapy apparatus, 
respiratory apparatus for sleep therapy; 
apparatus for ventilation of the lungs; 
supporting apparatus, lifting apparatus, 
transfer apparatus, hoists, slings and 
spreaders, all for the physically handicapped, 
those of reduced mobility and invalids, lifting 
apparatus and transfer apparatus for the bath, 
the bed and the toilet for the physically 
handicapped, those of reduced mobility and 
invalids; security jackets, harnesses and belts 
for the physically handicapped, those of 
reduced mobility and invalids; beds for medical 
purposes; bed lifters, bed rails, all for the 
physically handicapped, those of reduced 

mobility and invalids; corsetry for medical 
purposes; mattresses for medical purposes; 
foam mattresses for medical purposes; 
cushions for medical purposes; cushions for 
prevention of bed sores and positioning 
cushions for the physically handicapped, those 
of reduced mobility and invalids; walking aids; 
crutches, walking frames, rollators; reach 
extension devices, applicators for socks, 
stockings and panty hose, all for the physically 
handicapped, those of reduced mobility and 
invalids; shower stretchers for the physically 
handicapped, those of reduced mobility and 
invalids; rehabilitation, training and play 
equipment for the physically handicapped, 
those of reduced mobility and invalids; 
rehabilitation, training and play equipment in 
the form of elastic seating, elastic chairs, 
elastic ramps, elastic rollers and elastic 
tunnels for the physically handicapped, those 
of reduced mobility and invalids; parts and 
fittings for all of the aforementioned goods. 

Klasse:12 Vehicles for the physically handicapped and 
those of reduced mobility; wheelchairs; push 
wheelchairs, manually propelled wheelchairs, 
sporting wheelchairs, leisure wheelchairs, 
powered wheelchairs; electrical propulsion 
units; electrical driving equipment for manually 
propelled wheelchairs; shower trolleys for use 
by the physically handicapped, those of 
reduced mobility and invalids; electric motors 
for vehicles for the physically handicapped and 
those of reduced mobility; scooters, powered 
tricycles and quadricycles for the physically 
handicapped and those of reduced mobility; 
parts and fittings for all of the aforementioned 
goods. 

Klasse:20 Furniture for the physically handicapped, those 
of reduced mobility and invalids; home care 
beds, institutional beds, hospital beds and 
accessories for such beds; hangers, bed rails, 
bed tables, baskets, baskets for supporting 
medical apparatus; mattresses; foam 
mattresses; airbeds and waterbeds; bath 
seats, shower seats, wheeled shower seats, 
all for the physically handicapped, those of 
reduced mobility and invalids; lift-out chairs; 
work seats for the physically handicapped and 
those of reduced mobility; parts and fittings for 
all of the aforementioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.04 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 0988322 
(151) Int.reg.dato: 2008.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.11.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201113423 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

BrightStar Healthcare 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 24-7 Bright Star Healthcare LLC, 1790 Nations Drive, 
Suite 105, IL60031 GURNEE, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:43 Child care services. 
Klasse:44 Home health care services. 
Klasse:45 Social service, namely, companionship 

services for the elderly and disabled; in-home 
support services to senior persons, namely, 
geriatric care management services and 
personal affairs management services in the 
nature of the coordination of necessary 
services and care for older individuals; 
providing non-medical personal assistant 
services for others in the nature of planning, 
organizing, coordinating, arranging and 
assisting individuals to perform daily tasks; 
providing non-medical assisted living services 
for personal purposes in the nature of 
scheduling appointments, answering the 
telephone, checking messages, mail sorting, 
handling and receiving, and secretarial and 
clerical services; personal care assistance of 
activities of daily living, such as bathing, 
grooming and personal mobility for mentally 
and physically challenged people and for the 
elderly; running errands for others; personal 
shopping for others; providing personal 
support services for families of patients with 
life threatening disorders and other illnesses 
and families of mentally and physically 
challenged individuals, namely, 
companionship, help with medical forms, 
counseling and emotional support. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0992052 
(151) Int.reg.dato: 2008.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.12.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201113424 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIDEOFIED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Radio Systemes Ingenierie Video Technologies (SA), 
Parc d'Activités des Forges - 56 rue Jean Giraudoux, 
67200 STRASBOURG, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Access control, alarm and security alarm 

systems for residential and commercial 
purposes; electric and electronic alarms, 
cameras and video equipment; movement 
detectors, and with infrared; electronic 
instruments and components for 
communications; transceivers; data 
transmission links. 

Klasse:37 Services of residential and commercial 
security alarms, including maintenance and 
upkeep of security alarm systems. 

Klasse:45 Services of residential and commercial alarms 
and security alarms, including monitoring and 
responding to security alarm systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0995656 
(151) Int.reg.dato: 2008.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200903041 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRANOVITA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Granovita UK Ltd, 5 Stanton Close, Finedon Road 
Industrial Estate, Wellingborough, NN84HN 
NORTHANTS, Storbritannia (GB) 

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

hair lotions; cosmetic creams and lotions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1027841 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201107078 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENESIS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 HUMLEBÆK, 
Danmark (DK) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Hydrophilic coated malleable penile implant. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1042426 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201007394 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.09, BX, 1189855 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Antwerps Teer - En Asphaltbedrijf in het Frans 
Anversoise des Goudrons et Asphaltes afgekort ATAB 
NV, d'Herbouvillekaai 80, 2020 ANTWERPEN, Belgia 
(BE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:37 Building insulating; roofing services; 

asphalting; construction information; repair and 
maintenance of buildings; rental of 
construction machines and tools. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1047737 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201009465 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.25, DK, VA 2010 00278 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lantmännen Unibake Denmark A/S, Oensvej 28-30, 
8700 HORSENS, Denmark (DK) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Bread, pastry and confectionery, flour and 

preparations made from cereals, yeast and 
baking-powder. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1047738 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201009466 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.25, DK, VA 2010 00269 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lantmännen Unibake Denmark A/S, Oensvej 28-30, 
8700 HORSENS, Danmark (DK) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Bread, pastry and confectionery, flour and 
preparations made from cereals, yeast and 
baking-powder. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1051047 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201010498 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ferguson Sp zoo, Sielawy 13, 61-619 POZNAN, Polen 
(PL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Ampli-tuners; satellite dishes; amusement 

apparatus adapted for use with an external 
display screen or monitor; video apparatus; 
digital apparatus for playing and filing of sound 
or images; satellite signal decoders; home 
cinema speakers and speaker assemblies; 
loudspeakers; aerial structures; converters; tape 
recorders; video recorders; satellite receivers; 
players of television video and signal 
recordings, including DVD recordings; satellite 
and cable television equipment; equipment for 
receiving digital terrestrial/satellite television; 
cable or Internet; positioners; satellite television 
positioners; electroacoustic transducers; 
splitters; actuators for devices used for 
receiving satellite television; equipment for 
receiving satellite television; televisions; tuners; 
video projectors; video players; devices for 
sending and receiving images, including 
satellite dishes; amplifiers; actuators; monitors; 
video receivers; radio receivers; CD players; 
satellite navigation apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.04 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1051198 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201010529 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.17, FR, 103722105 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008  PARIS, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather or imitation leather goods (excluding 

cases adapted to the products for which they 
are intended, gloves and belts), namely 
handbags, traveling bags, rucksacks, satchels, 
school bags and satchels, beach bags, 
shopping bags, garment bags (for travel), 
sports bags, baby care bags, plaid bags, 
wheeled bags, small bags and bags 
(envelopes, pouches) made of leather for 
packaging, wallets, purses, card cases 
(wallets), document cases, business cases, 
key cases (leather ware), trunks and 
suitcases, kits and boxes intended for toiletry 
articles (unfilled), clutch bags (evening 
handbags). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.04 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1051199 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201010530 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.17, FR, 103722104 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008  PARIS, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather or imitation leather goods (excluding 

cases adapted to the products for which they 
are intended, gloves and belts), namely 
handbags, traveling bags, rucksacks, satchels, 
school bags and satchels, beach bags, 
shopping bags, garment bags (for travel), 
sports bags, baby care bags, plaid bags, 
wheeled bags, small bags and bags 
(envelopes, pouches) made of leather for 
packaging, wallets, purses, card cases 
(wallets), document cases, business cases, 
key cases (leather ware), trunks and 
suitcases, kits and boxes intended for toiletry 
articles (unfilled), clutch bags (evening 
handbags). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.04 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055149 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201011873 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.06, AT, AM 2195/2010 
(540) Gjengivelse av merket: 

DENTOFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 MAM Babyartikel GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 
1160 WIEN, Austria (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Pacifiers and teats for babies; parts and fittings 

of the aforesaid goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1060124 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201013674 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.08, GB, 2549778 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROTOLATCH 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Oil States Industries (UK) Ltd, Blackness Road, Altens 
Industrial Estate, AB123LH ABERDEEN, Storbritannia 
(GB) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Metallic pipes (none being boiler tubes or parts 

of machines) for use in the drilling or servicing 
of, or production from, oil or gas wells; metallic 
pipe connections for the aforesaid pipes; fittings 
for the aforesaid pipes and parts and fittings for 
the aforesaid connections, all included in this 
class. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1060225 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201013690 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.01, EM, 009145145 
(540) Gjengivelse av merket: 

UContact 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Albert Metz GmbH & Co KG, Ottilienstrasse 9, 78176 
BLUMBERG, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Optical connectors, in particular optical plug 

connectors. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1062533 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201100673 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

TGW 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TGW Transportgeräte GmbH, Collmannstraße 2, 4600 
WELS, Østerrike (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse: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; reinforcing materials of metal for 
machine belts; outdoor blinds of metal; 
bindings of metal; iron strip; steel strip; metal 
fittings for buildings; metal building materials; 

building panels of metal; buildings of metal; 
packaging containers of metal; metal bed 
casters; containers of metal (storage, 
transport); badges of metal for vehicles; 
railway sleepers of metal; railway switches; 
handling pallets of metal; railway points; 
framework of metal for building; scaffolding of 
metal; trellis of metal; belts of metal (load-
bearing); slings of metal for handling loads; 
chains of metal; cashboxes of metal; couplings 
of metal for chains; loading pallets of metal; 
cask stands of metal; anti-friction metal; laths 
of metal; furniture casters of metal; transport 
pallets of metal; furniture casters of metal; 
rails; materials of metal for railway tracks; 
metal structures; belt stretchers (of metal). 

Klasse:7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; 
hydraulic controls for machines, motors and 
engines; pneumatic controls for machines, 
motors and engines; transmission chains, 
other than for land vehicles; driving motors, 
other than for land vehicles; transmission 
shafts, other than for land vehicles; elevators; 
elevators (lifts); lift belts; elevator chains (parts 
of machines); labelling machines; belts for 
conveyors; materials handling machines; 
pneumatic transporters; guides for machines; 
bottle filling machines; crankcases for 
machines, motors and engines; lifting 
apparatus; jacks (machines); lifting apparatus; 
hydraulic motors; hydraulic devices for 
opening and closing doors (parts of machines); 
mangles; cranes (lifting apparatus); handling 
apparatus for loading and unloading; derricks; 
loading ramps; hoists; overhead travelling 
cranes; elevators; tables for machines; hoists; 
pumps (machines); pumps (parts of machines, 
engines or motors); machine wheels; dynamo 
belts; belts for machines; robots [machines]; 
escalators; belts for conveyors; driving chains 
other than for land vehicles; belts for motors 
and engines; truck lifts; winches; jacks 
(machines); roller conveyors, belt conveyors, 
stacking machines, belt hoists, rotary tables, 
chain lifting tables, chain roller bed, roller 
conveyor, belt roller bed, the above-named 
goods as transport equipment to be used in 
warehouses and in stores with high shelving; 
rocker arms for wagons. 

Klasse:9 Checking (supervision) apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity; electrical controllers; data-
processing equipment and computers. 

Klasse:20 Shelves of metal (not furniture); tower shelves 
of metal. 

Klasse:37 Building construction; installation services; 
construction and repair of warehouses and of 
stores with high shelving; scaffolding. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1065100 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201101808 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

Wulf Gaertner 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Wulf Gaertner AutoParts AG, Merkurring 111, 22143 
HAMBURG, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Brake fluid; coolants for vehicle engines; 

transmission fluid and power steering fluid; 
fluids for hydraulic circuits; chemical additives 
to motor fuel and chemical additives for oils. 

Klasse:7 Injection pumps for automobiles; filters for 
cleaning cooling air for engines; glow plugs for 
diesel engines; sparking plugs for internal 
combustion engines; starters for motors and 
engines; fuel economisers for motors and 
engines; water pumps for automobiles; parts 
for cooling of automobiles, namely cooling 
radiators; engine parts for automobiles 
(included in this class), particularly filters, 
valves, pistons, piston segments, belts, fans, 
pumps, regulators, cylinder liners, plain 
bearings, gear wheels, joints (parts of 
engines), crank shafts, cylinders; machine 
parts for lubrication of engines (included in this 
class), particularly oil pumps, oil supply pipes, 
oil sump; engine mount; V-belts for machines; 
gearbox bearing; washing pumps; parts for 
mechanical distribution (included in this class), 
particularly crankcases, crank shafts, driving 
belts for motors and engines. 

Klasse:12 Spare parts for automobiles, particularly parts 
of compressed air brakes; adapted profile 
frames of rubber for vehicle windows; parts of 
axles for automobiles; parts of brakes for 
vehicles, particularly brake discs and brake 
linings; parts of steering systems for 
automobiles, particularly handle bars, tie rods 
and ball joints; parts of automobile drives, 
particularly clutch parts, wheel bearings, 
constant-velocity joints and constant-velocity 
joint kits, silent blocks, axle cuffs; shock 
absorbers; gas pressure springs for 
automobiles, particularly for hoods and 
elevating tailgates of automobiles; body 
elements, particularly external rear view 
mirrors; rims; steering wheels; automobile 
engines for land vehicles; chains for land 
vehicles; springs for automobiles, other than 
parts of motors and engines; viscous couplings 
for land vehicles; small-power motors for land 
vehicles; all the aforesaid goods included in 
this class, as spare parts or repair kits. 

Klasse:16 Stickers; writing paper; pamphlets; pads 
(stationery); labels, not of textile; cardboard, 
cardboard articles. 

Klasse:17 Rubber parts for automobiles, particularly 
tightness frames particularly window seals, 
tight rubber joints, sealing, rubber rings and 
sealing in kits; all the aforesaid goods as far as 
included in this class. 

Klasse:35 Wholesale services regarding vehicle spare 
parts and wearing parts. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1065693 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201102045 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.28, FR, 10 3 757 078 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUPERGLISS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Calor , Place Ambroise Courtois, 69008 LYON, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:8 Manicure and pedicure apparatus. 
Klasse:9 Electric flat irons and component parts thereof; 

electric apparatus for hairdressing, namely 
apparatus for straightening hair and apparatus 
for curling hair. 

Klasse:11 Steam generators for household use; clothes 
dryers; electric hair dryers; electric heating 
apparatus, especially electric radiators for 
domestic use; ventilating apparatus, especially 
electric ventilators for domestic use; apparatus 
for treating air, especially ionisation apparatus 
for the treatment of air; air purifying apparatus; 
air deodorizing apparatus; air conditioning 
apparatus; apparatus for humidifying or 
dehumidifying air. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1066500 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201102188 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.12, GB, 2561428 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sally Beauty International Inc, 3001 Colorado Blvd., 
TX76210 DENTON, United States of America (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; deodorants for personal use; stain 
removers; air perfuming preparations; toiletry 
products; hair care products and preparations; 
dyes, bleaches, developers, fixatives, gels, 
treatments, fixers and shiners for hair and 
false hair; shampoos; balms, conditioners, 
rinses, mousses, spritzes, gels; hot oil 
treatments; preparations for moisturising, 
reconstruction, finishing, permanent waving 
and/or setting of the hair; heat protection 
spray; hair repair treatments; hair styling 
products; hair sprays, hair colouring and hair 
bleaching preparations; foil sheets for use in 
hair colouring; caps for use in highlighting hair; 
oxidation preparations for use in dyeing hair, 
eyelashes and eyebrows; hair dyes and 
waves, maintenance spray for hair extensions; 
adhesives for cosmetic purposes, adhesive for 
applying false eyelashes; adhesive for fixing 
false hair; mascara; false eyelashes; eyebrow 
and eyelash dyes; protective lotions; barrier 
creams; eyebrow cosmetics; beard dyes; body 
lotions and sprays and skin lotions; non-
medicated skin preparations for the skin and 
body; cosmetic articles for use on the person; 
cosmetics for animals; beauty care 
preparations and products; skin care creams, 
lotions and cleaning products; make-up 
remover; cotton wool and cotton tip sticks for 
cosmetic purposes; depilatory preparations, 
depilatories, depilatory wax. 

Klasse:8 Cutlery; side arms; applicators; stirrers; non-
electric crimping irons, hair curlers. 

Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; 
downloadable electronic publications; 
spectacles and sunglasses; furniture adapted 
for laboratory use; apparatus for dispensing 
measured quantities of liquids; electric hair 
straighteners; electric hair curlers; electric 
crimping irons for the hair; electric hair waving 
apparatus; electric hair setters containing 
heated hair rollers; electrical appliances for 
perming the hair; electrical appliances for 
styling the hair; electrical appliances for the 
care of the hair; electrically heated appliances 
for waving hair; electrically heated hair styling 
appliances; electric hair rollers. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 

purposes; air conditioning apparatus; electric 
kettles; gas and electric cookers; vehicle lights 
and vehicle air conditioning units; hair dryers. 

Klasse:16 Paper tissues for cosmetic use, make-up 
removal wipes of paper; absorbent paper for 
the removal of excess dyes; colour swatch 
books. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steel 
wool; articles made of ceramics, glass, 
porcelain or earthenware which are not 
included in other classes; electric and non-
electric toothbrushes; cosmetic trays of plastic 
or glass, applicators of plastic for cosmetic 
purposes; hair brushes; hair combs; eyelash 
combs; nail brushes, tint brushes; cosmetic 
utensils and shaving brushes; bowls; 
disposable plastic bowls; applicators for 
cosmetics; applicators in the nature of 
sponges; disposable gloves; applicator bottles; 
applicator brushes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1067047 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201102429 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEDPRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 
1, 5621BA EINDHOVEN, Netherlands (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus and instruments for recording, 

processing, transmitting and reproducing sound; 
parts of the aforesaid goods; software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1067371 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201102495 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.06, FR, 103788022 
(540) Gjengivelse av merket: 

PHAROSTAR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 MOBSAT Group Holding SarL, 9 Parc d'Activité Syrdall, 
5365 MUNSBACH, Luxembourg (LU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Scientific and nautical apparatus and 

instruments; Wireless and telecommunications 
instruments and apparatus, namely receivers 
and transmitters, wireline and wireless 
telephones, mobile and cellular telephones; 
satellites, land stations for reception and 
transmission, antennas, satellite dishes and all 
types of decoders; satellite communication 
apparatus and instruments; satellite 
communication terminals; data processing and 
transmission apparatus and instruments; 
computer keyboards and terminals, display 
monitors; satellite tracking and positioning 
apparatus and instruments; modems and 
routers; advanced satellite modems; computer 
software for simulation and analysis of satellite 
communication systems; computer software 
(computer programs) for running and 
managing satellite communications systems; 
sound reproduction apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
storing, recording, reproducing, recovering, 
reading and transmitting data, video images, 
sounds and other information; apparatus and 
instruments for disseminating, transmitting, 
receiving, processing, reproducing, encoding 
and decoding digital and satellite signals, all 
the aforementioned goods using Very Small 
Aperture Technology (VSAT). 

Klasse:38 Satellite communication services; 
telecommunications services; voice and data 
transmission services; ship-to-shore satellite 
radio telecommunications services; services 
for access to the Internet and to other 
databases and networks on-line; transmission 
and dissemination of data, video images, 
sounds, graphics and other information; 
satellite-assisted transmission of messages 
and images; digital and satellite transmission 
services; providing of tracking and positioning 
services and systems; leasing and sub-leasing 
of bandwidth and uplinking services; network 
management services; orbital satellite transfer 
services, all the aforementioned services using 
Very Small Aperture Technology (VSAT). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1067872 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201102742 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.10, DE, 30 2010 053 

166.5/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

INSPIRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN, 
Germany (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Starters (parts of engines) for rail vehicles. 
Klasse:12 Rail vehicles and parts thereof (as far as 

included in this class); drive mechanisms for 
rail vehicles (as far as included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1068165 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201102995 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the circle with the flames inside 
and the wording "Regal Petrochemical"; The first letter 
"R" of the word "Regal" is placed in the circle in blue 
colour. 

(730) Innehaver: 
 Regal Petrochemical Co, Negarestan Bldg., Ghaem 

Magham Farahani St., Masrour Cross Road, 
8166815481 ISFAHAN, Iran (IR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Unprocessed artificial resins, unprocessed 

plastics, namely polypropylene and granular 
material. 

Klasse:35 Export of the goods mentioned in class 1. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1070416 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201103888 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.19, SE, 2010/08288 
(540) Gjengivelse av merket: 

FINAL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Antula Healthcare AB, Östermalmsgatan 19, 11426 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations; plasters; 

materials for dressings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1076265 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201106161 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hydro Leduc, Allée René Leduc, 54120 AZERAILLES, 
France (FR) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Motors and engines, especially hydraulic motors 

and engines such as electro-hydraulic groups, 
moto-hydraulic groups, electro- or moto-hydraulic 
assemblies incorporating electrical or electronic 
controls as well as sensors; hydraulic couplings; 
hydraulic drive components; hydraulic equipment 
and components such as pumps, jacks, 
accumulators, receivers, feeders and pressure 
regulators; all the aforesaid goods related to the 
field of hydraulics. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1079296 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201107176 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORFREE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Invista Technologies SarL, Pestalozzistrasse 2, 9000 
ST. GALLEN, Sveits (CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:2 Corrosion inhibitor for industrial applications. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085559 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201109322 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.20, IT, FI2011C000588 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the wording "DR. VRANJES" in 
special characters. 

(730) Innehaver: 
 Paolo Vranjes, Via San Gallo, 63/R, 50129 FIRENZE, 

Italia (IT) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; perfumery, hair 
lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1091043 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201111246 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.01, US, 85283450 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOVER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Delaware Capital Formation Inc, 501 Silverside Road, 
Suite 5, DE19809 WILMINGTON, United States of 
America (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:40 Rental of printing machines for commercial or 

industrial use, industrial machinery, namely 
electromechanical marking machines. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1091047 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201111248 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.01, US, 85283467 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word "DOVER" inside the 
letter "D". 

(730) Innehaver: 
 Delaware Capital Formation Inc, 501 Silverside Road, 

Suite 5, DE19809 WILMINGTON, United States of 
America (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:40 Rental of printing machines for commercial or 

industrial use, industrial machinery, namely, 
electromechanical marking machines. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1091282 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201111293 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.01, FR, 11/3810437 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 There is a graffiti tag representing several lines of the 
word FLOWER (in stylized characters); these lines are 
cut up the middle by an image of a flower, the names 
FLOWERTAG and KENZO are written along the stalk 
of this flower. 

(730) Innehaver: 
 Kenzo SA, 18 rue Vivienne, 75002 PARIS, France (FR) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Toilet soap; perfumes; eaux-de-Cologne and 

toilet water; cosmetic products; make-up; 
essential oils for personal use; milks; lotions; 
creams; emulsions; face and body gels; 
deodorants for personal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1091750 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201111505 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.01, US, 85283497 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word DOVER inside the letter 
D. 

(730) Innehaver: 
 Delaware Capital Formation Inc, 501 Silverside Road, 

Suite 5, DE19809 WILMINGTON, USA (US) 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:42 Technical assistance services, namely, 
diagnosis and troubleshooting in the event of 
problems with printing, coding, marking and 
labeling machines for commercial or industrial 
use, machines for printing, fitting, affixing and 
applying labels and applying protective and 
decorative coatings to surfaces, smart label 
applicators, readers and encoders, and 
reading and encoding machines for radio 
frequency identification markers; services for 
engineering design, development and system 
integration for radio frequency cosite mitigation 
equipment; development of processes and 
products for engineering plastics and 
electromagnetic applications; technical 
consultation, research and analysis in the field 
of valve dynamics of reciprocating industrial 
gas compressor valves and components; 
design of hydraulic and pneumatic 
components. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1092868 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201111850 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.18, DE, 302011009979.0/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEDriving 
(541) Merket er 

et  
ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Osram AG, Hellabrunner Strasse 1, 81543 MÜNCHEN, 

Germany (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; lasers, not for medical 
purposes; light control systems; light-emitting 
diodes, including organic light-emitting diodes, 
laser diodes, especially power laser diodes, 
semiconductor power laser diodes for material 
processing, semi-conductor components, fibre 
optical light conductors inclusive LED operated 
fibre optical light conductors, optocouplers, optical 
sensors, light barriers, light-emitting diode 
modules (modules with light functions, 
constructed from light-emitting diodes, including 
organic light-emitting diodes with light functions), 
especially for lighting and signaling applications, 
displays, including organic light-emitting diode 
technology displays; parts for all the aforesaid 
goods, included in this class. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, especially electric lamps 
and luminaires; lighting apparatus and systems 
consisting of lighting apparatus, especially lighting 
apparatus and systems based on light emitting 
diodes (LEDs), including organic light-emitting 
diodes, LED lamps and LED luminaires and their 
parts, lighting lamps and lighting apparatus and 
facilities consisting of lighting lamps and lighting 
apparatus as well as their parts (included in this 
class) on basis of light emitting diodes (LED); 
LED-modules, namely modules constructed of 
LED's (inclusive organic LED's) with light 
functions and for lighting applications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1094364 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201112456 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEN SNIPERLINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Metallwerk Elisenhütte GmbH, Elisenhütte 10, 56377 
NASSAU/LAHN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:13 Firearms; ammunition and parts therefor 

(included in this class); projectiles and parts 
therefor (included in this class); propellant 
powder; ignition caps; explosives. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1095825 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201113071 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.01, EM, 9774613 
(540) Gjengivelse av merket: 

VILLE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zynga Inc, 699 Eighth Street, CA94103 SAN 
FRANCISCO, United States of America (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse: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; computer game 
software; video game programs; computer 
software platforms for social networking; 
interactive video game programs; 
downloadable electronic game programs and 
computer software platforms for social 
networking that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices; 
computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information in the fields of 
virtual communities, electronic gaming, 
entertainment, and general interest via the 
Internet or other communications networks 
with third parties; magnetic coded gift cards. 

Klasse:25 Clothing, footwear and headgear; clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, socks, jackets, 
button down shirts, polo shirts, dresses, skirts, 
jeans, shorts, sweatpants, neckties, aprons, 
belts, gloves, jerseys and headwear. 

Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; entertainment 
services, namely, providing online computer 
and electronic games, enhancements within 
online computer and electronic games, and 
game applications within online computer and 
electronic games; providing online reviews of 
computer games and providing of information 
relating to computer games; providing an 
Internet website portal in the field of computer 
games and gaming; entertainment services, 
namely, providing virtual environments in 
which users can interact through social games 
for recreational, leisure or entertainment 
purposes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096032 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201113113 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.28, JP, 2011-044852 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMULVIEW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KK Sony Computer Entertainment (also trading as 
Sony Computer Entertainment Inc), 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, 108-0075 TOKYO, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Electric wires and cables; DVD players; light 

emitting diode (LED) displays; earphones; 
compact disc players; loudspeakers; television 
receivers; video telephones; digital cameras; 
videocameras; blank video tapes; videotape 
recorders; videodisc players; video recorders; 
headphones; head-mounted video displays; 
head carried electronic display apparatus; 
microphones for telecommunication apparatus; 
LCD television receivers; LCD monitors; liquid 
crystal display (LCD) television monitors; coin-
operated mechanisms for television sets; 
electronic notice boards; transmitters of 
electronic signals; telephone sets; three-
dimensional display device; three-dimensional 
projectors; three-dimensional television 
receivers; eye glasses for use with three-
dimensional television receivers; three-
dimensional active-shutter eyewear products; 
three-dimensional active-polarized eyewear; 
electronic transmitters for remote-controlling 
eyeglasses for use with three-dimensional 
television receivers; synchro-transmitters for 
three-dimensional active shutter eyewear; 
computers; keyboards for computers; interfaces 
for computers; cathode ray tubes; memory 
cards exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; remote controllers 
for mobile computer terminals; game programs 
for mobile phones; optical computer mouse; 
computer game programs; sunglasses; 
spectacle glasses; goggles for sports; 
eyeglasses and goggles; spectacle cases; 
swimming goggles; dust protective goggles and 
masks; mounts connectable to AC adapters and 
D-terminal cables exclusively for hand-held 
games with liquid crystal displays; keyboards 
exclusively for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; mouse exclusively for 
use with hand-held games with liquid crystal 
displays; game programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; mounts exclusively 
use for hand-held games with liquid crystal 
displays; consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; 
keyboards for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or 
monitor; game controllers for consumer video 
game consoles for use with an external display 
screen or monitor; game programs for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; mouse for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; memory 
cards for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; 
cradle typed wireless transmitters and receivers 
for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; 
digital music downloadable from the Internet; 
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downloadable image file containing artwork, 
text, audio, video, games and Internet Web links 
relating to sporting and cultural activities; 
downloadable electronic publications in the 
nature of magazines or books in the field of 
video game, cinema or musical. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096307 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201113308 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.27, US, 85382118 
(540) Gjengivelse av merket: 

COREALIGN 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Balanced Body Inc, 8220 Ferguson Avenue , CA95828-
0931 SACRAMENTO , USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Apparatus for physical training for medical use; 

physical exercise apparatus, for medical 
purposes; exercise machines for therapeutic 
purposes. 

Klasse:28 Exercise machines; exercise platforms; 
manually-operated exercise equipment. 

Klasse:41 Athletic training services; educational services, 
namely, conducting conferences, courses, 
seminars, and workshops in the field of 
physical fitness, physical therapy, exercise 
instruction, exercise programs, health, physical 
fitness apparatus and equipment, physical 
therapy apparatus and equipment, and 
exercise facilities and distribution of training 
material in connection therewith; educational 
services, namely, providing courses of 
instruction at the vocational, pre-graduate, 
graduate and post-graduate level and 
distribution of course material in connection 
therewith; providing information on exercise 
and fitness from a website; providing 
information regarding exercise and fitness 
from an on-line computer database; providing 
information on physical exercise; providing on-
line training consisting of conferences, 
courses, seminars, and workshops in the field 
of physical fitness, physical therapy, exercise 
instruction, exercise programs, health, physical 
fitness apparatus and equipment, physical 
therapy apparatus and equipment, and 
exercise facilities; training in the use and 
operation of physical fitness apparatus and 
equipment, physical therapy apparatus and 
equipment, and exercise facilities; training 
services in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, physical fitness apparatus 
and equipment, physical therapy apparatus 
and equipment, and exercise facilities. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096393 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201113322 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.03, BX, 1215048 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIVERLAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Riverland Holding BV, Stationsstraat 18, 4001CE TIEL, 
Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Business organizational, business strategical 

and business economical services and 
consultancy; research, analysis, advice and 
evaluation in the field of operational 
management, business data flows and 
processes of change within the management 
of an organization; business management 
assistance to firms; business project 
management; interim management as well as 
relevant consultancy in that respect; market 
research, market analysis and market 
manipulation; research, analysis, logistical 
planning and other business consultancy 
services for optimizing management and 
business processes within organizations; 
consultancy in the field of supply chain 
management as well as the implementation 
thereof; research and consultancy in the field 
of change and restructuring of organizations 
and companies; development of business 
strategies for companies in the field of 
logistics; business advice and consultancy 
relating to logistics management and supply 
chain management services. 

Klasse:39 Transport; consultancy relating to logistics 
services consisting of the storage, packaging, 
delivery and transport of goods as well as 
drawing up of relevant expert's reports. 

Klasse:41 Education, training, courses and workshops; 
the aforementioned services inter alia in 
relation with change and supply chain 
management; providing of training and 
courses in the field of communication, team 
building, personal development/effectiveness 
and management skills; personal coaching 
(training of individuals and/or teams in 
personal and working relations); education 
with the aim to pass on knowledge in the field 
of logistics and supply chain management; 
editing and publishing books, periodicals, 
magazines, reports and other printed matter 
and writings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1096448 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201113333 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.15, GB, 2578715 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUERCUS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Quercus Publishing Plc, 21 Bloomsbury Square, 
WC1A2NS LONDON, United Kingdom (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Electronic publications (downloadable); audio 

books; audio books in DVD and/or CD and/or 
cassette and/or web cast and/or pod cast form; 
audio recordings; electronic books, books in 
disc or tape form, digital books, digital 
periodicals, e-books, electronic content for use 
with e-book readers. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; 
printed matter; printed publications; books, 
magazines, newsletters, manuals, handbooks, 
periodicals, booklets, pamphlets, maps, charts; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); printers' type; printing blocks. 

Klasse:41 Education; entertainment; publishing services; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable), publication of books, 
publication of electronic books and journals 
online, publication of texts (other than publicity 
texts); multimedia publishing of books, 
magazines and other texts; production of 
television programmes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096516 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201113349 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.30, BX, 1226352 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 APM Terminals BV, Anna van Saksenlaan 71, 2593HW 
HAAG, Netherlands (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Transport, packaging and storage of goods; 

delivery of goods; stevedoring (cargo loading 
and unloading of ships); freight forwarding; 
container rental; warehouse and store room 
rental; information regarding transportation 
and storage; logistics services; 
aforementioned services also in the context of 
the management of container terminals. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096521 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201113350 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

ArciTech 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co KG, 
Vahrenkampstraße 12-16, 32278 KIRCHLENGERN, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Fittings of metal for furniture, the aforesaid 

goods except furniture handles. 
Klasse:20 Furniture fittings, drawers of metal and not of 

metal (being furniture parts), the aforesaid 
goods except furniture handles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096526 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201113351 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENVICT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark "GENVICT" does not have any significance in 
the applicant's trade or industry. The mark "GENVICT" 
does not have any meaning in a foreign language. The 
mark "GENVICT" doe not have any geographical 
significance. The mark consists of "GENVICT" in 
stylized letters. 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Genvict Technologies Co Ltd, Room 808B, 

R&D Complex Phase 1, Tsinghua Hi-Tech Park, North 
Hi-Tech Industrial Zone, Nanshan District, Shenzhen 
GUANGDONG, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Readers (data processing equipment); smart 

cards (integrated circuit cards); programs 
(computer) (downloadable software); ticket 
dispensers; electronic tags for goods; 
transmitters of electronic signals; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); 
satellite navigational apparatus; carrier wave 
facility, namely, waveguides for high power 
beam delivery; equipment for communication 
network, namely, computer network adapters, 
switches, routers and hubs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1096555 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201113354 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.09.15, EM, 010267441 
(540) Gjengivelse av merket: 

WORKWONDERS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Name Drop SarL, 13, rue Edward Steichen, 2540 
LUXEMBOURG, Luxembourg (LU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096560 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201113356 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alan Paine Knitwear Ltd, Unit 2, Observatory Way, 
Lowmoor Road, Kirkby-in-Ashfield, NG177RD 
NOTTINGHAMSHIRE, Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096563 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201113357 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYNAMI:T 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Dynamite. 
(730) Innehaver: 

 AS A Le Coq, Tähtvere 56/62, 50050 TARTU, Estonia 
(EE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse: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: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096570 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201113358 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.18, FR, 113824512 
(540) Gjengivelse av merket: 

MONNIER FRERES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Monnier Freres, 29 rue Tronchet, 75008 PARIS, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Optical apparatus and instruments; apparatus 

for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; amplifiers; headphones; 
loudspeakers; magnetic recording media; 
sound recording, magnetic and optical disks, 
audio and video compact disks; digital, 
versatile, optical disk players (DVD players); 
camcorders; videotapes; telephone apparatus; 
adapters designed for telephones; battery 
chargers for use with telephones; bags, covers 
and cases for mobile telephones and 
telephone equipment; answering machines; 
hands free kits for phones; television 
apparatus, antennas; slides [photography], 
projection apparatus and screens; flash-bulbs 
(photography); films, exposed; cases 
especially made for photographic apparatus 
and instruments; calculating machines; data 
processing apparatus, computers, computer 
peripheral devices, readers (data processing 
equipment); software, floppy disks; electronic 
agendas; apparatus for games adapted for use 
only with television receivers, independent 
display screens or monitors; video game 
cartridges; binoculars, spectacles (optics), 
sunglasses, contact lenses, spectacle cases; 
scales; protective helmets; protection devices 
for personal use against accidents; nets for 
protection against accidents; clothing for 
protection against accidents, irradiation and 
fire. 

Klasse:18 Leather and imitation leather; animal skins; 
whips, harness and saddlery; walking sticks; 
boxes of leather or leather board; hat boxes of 
leather; trunks and travelling bags; handbags; 
backpacks, shopping bags, beach bags, 
school bags; school bags; wheeled shopping 
bags; travelling bags; garment bags for travel; 
wallets; card cases (notecases), briefcases; 
briefcases; key cases (leatherware); purses 
not of precious metal; sun umbrellas, 
umbrellas, parasols, vanity cases (not fitted); 
bridles (harness); sling bags for carrying 
infants; garment bags for travel; hat boxes of 
leather; collars and clothing for animals. 

Klasse:25 Clothing; knitwear; underwear; underwear; 
pajamas; dressing gowns; sweaters; skirts; 
frocks; trousers; jackets; coats; waterproof 
clothing; shirts; neckties; scarves; sashes for 
wear; veils (clothing); shawls; belts (clothing); 
money belts (clothing); gloves (clothing); 
braces for clothing; headgear for wear, hats, 
caps; headbands (clothing); shower caps; 
footwear; socks, stockings, tights; footwear 
(excluding orthopedic footwear), slippers, 
boots; beach shoes, ski boots; boots for 
sports; bathing trunks and costumes; bathing 
caps, bathing suits; clothing for sports 
(excluding diving clothing); wet suits for water 
skiing; layettes; bibs, not of paper; babies' 
diapers of textile, babies' pants; masquerade 
costumes. 

Klasse:35 Advertising; publication of publicity texts; direct 
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mail advertising; bill-posting; advertising 
agencies; rental of advertising time on 
communication media; commercial or 
industrial management assistance; business 
management; business management 
assistance, efficiency experts; business 
advice, information or inquiries; professional 
business consultancy; office functions, 
secretarial services; book-keeping; rental of 
office machines and apparatus (excluding 
telecommunication apparatus and computers); 
arranging newspaper subscriptions; electronic 
newspaper subscription services; telephone 
subscription services; services for subscribing 
to a wireless telephony service, to a radio-
paging service; subscription services to 
telecommunication services, to a global 
telecommunication network (the Internet) or 
private access networks (intranets), to a 
supplier of access to a computer 
telecommunications network or data 
transmissions network; subscription services 
to a database or multimedia server center; 
services for subscribing to telematic services, 
to data transmission services using telematic 
means; subscriptions to a central service 
providing access to a computer network or 
data communication network; subscription 
services to television or radio programs, to 
videograms, sound recordings, audiovisual 
programs; subscriptions to computer 
databases; administrative management and 
supervision of telecommunication and 
multimedia networks; import-export agencies; 
commercial information agencies; cost price 
analysis; market study; market research; 
opinion polling; price comparison services; 
compilation of statistics; public relations; 
auctioneering; demonstration of goods; 
presentation of goods on any communication 
media, for retail purposes, namely sales 
promotion; commercial information and advice 
for consumers; administrative processing of 
purchase orders; organization of exhibitions 
and trade fairs for commercial or advertising 
purposes; business management of hotels; 
computerized file management; compilation 
and systemization of data into computer 
databases; data search in computer files for 
others; document reproduction; bringing 
together for others (excluding transport), to 
enable consumers to examine them and buy 
them conveniently, and services for retail or 
wholesale sales, mail-order sales, Internet 
retail or wholesale sales or by all electronic 
means for remote ordering of the following 
products, namely optical apparatus and 
instruments, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or 
images, amplifiers, headsets, loudspeakers, 
magnetic recording media, sound recording, 
magnetic and optical disks, audio and video 
compact disks, digital, versatile, optical disk 
players (DVD players), video cameras, video 
tapes, telephone apparatus, adapters 
designed for telephones, battery chargers for 
telephones, bags, covers and cases for mobile 
telephones and telephone equipment, 
telephone answering machines, hands-free 
kits for telephones, television sets, antennas, 
slides [photography], projection apparatus and 
screens, flash-bulbs (photography), films, 
exposed, cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, 
calculating machines, data processing 
apparatus, computers, computer peripheral 
devices, readers (data processing equipment), 
computer software, diskettes, electronic 

agendas, apparatus for games adapted for use 
only with television receivers, independent 
display screens or monitors, video game 
cartridges binoculars, spectacles (optics), 
sunglasses, contact lenses, spectacle cases, 
weighing scales, protective helmets, protection 
devices for personal use against accidents, 
nets for protection against accidents, clothing 
for protection against accidents, irradiation and 
fire, leather and imitation leather, animal skins, 
pelts and hides, whips, harness and saddlery, 
walking sticks, boxes of leather or leather 
board, hat boxes of leather, trunks and 
suitcases, handbags, rucksacks, shopping 
bags, beach bags, school satchels, school 
bags, wheeled bags, traveling bags, garment 
bags for travel, wallets, card cases (wallets), 
attaché cases, briefcases, key cases 
(leatherware), purses not of precious metal, 
sun umbrellas, umbrellas, parasols, vanity 
cases (not fitted), bridles (harness), sling bags 
for carrying infants, garment bags for travel, 
hat boxes of leather, collars and clothing for 
animals, clothing, knitwear, body linen 
(garments), underwear, pyjamas, dressing 
gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers, 
jackets, coats, raincoats, shirts, neckties, 
scarves, sashes for wear, veils (clothing), 
shawls, belts (clothing), money belts (clothing), 
gloves (clothing), suspenders (braces), 
headgear, hats, caps, headbands (clothing), 
shower caps, footwear, socks, stockings, 
tights, footwear (excluding orthopedic 
footwear), slippers, boots, beach shoes, ski 
boots, sports footwear, bathing trunks and 
costumes, bathing caps, bathing suits, clothing 
for sports (excluding diving clothing), wet suits 
for water skiing, layettes, bibs, not of paper, 
babies' diapers of textile, babies' diaper pants, 
masquerade costumes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.11 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1096591 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201113361 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.24, EM, 009547761 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOUIS VUITTON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Louis Vuitton Malletier, 2, Rue du Pont-Neuf, 75001 
PARIS, France (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Retail sale of perfumery, clothing, footwear 

and headgear, textile goods, leather or 
imitation leather goods, bags, spectacles and 
sunglasses, jewelry, timepieces and 
chronometric instruments; on-line retail trade, 
provided by a global computer network, 
offering perfumery, clothing, footwear and 
headgear, textile goods, leather or imitation 
leather goods, bags, spectacles and 
sunglasses, jewelry, timepieces and 
chronometric instruments; advertising and 
promotional services, especially via electronic 
means; rental of advertising space; publication 
of publicity texts; direct mail advertising; on-
line advertising on a computer network; 
opinion polling; market studies; services 
connected with commercial promotional 
activity in all its forms, namely sponsorship 
and exhibition services and promotional 
information campaigns. 

Klasse:38 Communication and telecommunication 
services, particularly on computer terminals 
and peripheral devices or electronic and/or 
digital equipment; transmission and 
dissemination of images, sounds, data, 
information via computer terminals or by 
means of any other telecommunication media, 
and particularly via the Internet; interactive 
communication services, dissemination of 
multimedia programs (formatting of texts 
and/or still or animated images and/or musical 
sounds); providing discussion forums on the 
Internet; connection services to the Internet or 
to databases by means of 
telecommunications; providing access to a site 
on a global computer network for 
disseminating information and documents of 
all kinds. 

Klasse:41 Sports activities, namely set-up and 
organization of sports events, races, 
competitions and demonstrations; film, 
television and radio production; entertainment 
and information services concerning sailing, 
sailing competitions and water vehicles; 
publication of books; publication of texts, other 
than publicity texts; electronic publication of 
books on-line; timing of sports events; 
publication of information concerning sailing; 
providing venues, circuits and other facilities 
for sports events, races, competitions and 
demonstrations; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; photographic 
reporting. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096597 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201113362 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.21, EM, 009752908 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EOX AB, Grimboåsen 8, 41749 GÖTEBORG, Sweden 
(SE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 

Klasse: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; type-writers and 
office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

Klasse:36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1096726 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201113392 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.01, TR, 2011/46078 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peyman Kuruyemis Gida Aktariye Kimyevi Maddeler 
Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 
Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad.  ESKI&#351;EHIR, 
Tyrkia (TR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Nuts, roasted sun-flower seed, pistachio nut, 

roasted chickpeas, roasted bald seed, roasted 
almond, hot roasted chick peas, salty pistachio 
nuts, dried fruits, sun-dried fruit pulps. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1096731 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201113393 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.04, CH, 614089 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 8212 
NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
Klasse:36 Financial affairs; monetary affairs; real estate 

affairs. 
Klasse:37 Construction; repair; installation services. 
Klasse:38 Telecommunications. 
Klasse:40 Treatment of materials. 
Klasse:41 Teaching; training; entertainment; sporting and 

cultural activities. 
Klasse:42 Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software. 

Klasse:44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1096737 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201113455 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 This trademark consists of a device, six Chinese 
characters and the wording "China construction bank" 
which is the trade name of the applicant; the first two 
Chinese characters in the trademark mean "China" as a 
whole; the third and fourth Chinese characters in the 
mark mean "Construction" as a whole; the last two 
Chinese characters in the trademark mean "Bank" as a 
whole; the combination of the six Chinese characters 
has no meaning. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 The first Chinese character contained in the trademark 
is transliterated as "ZHONG"; the second Chinese 
character is transliterated as "GUO"; the third Chinese 
character is transliterated as "JIAN"; the fourth Chinese 
character is transliterated, as [...] 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The first Chinese character in the trademark means 

"middle"; the second Chinese character means 
"country"; the third Chinese character means 
"construct"; the fourth Chinese character means 
"design"; the fifth Chinese character means "silver"; the 
last Chinese character means "row"; the first two 
Chinese characters in the trademark mean "China", as 
a whole; the third and fourth Chinese characters mean 
"Construction" as a whole; the last two Chinese 
characters in the trademark mean "Bank" as a whole. 

(730) Innehaver: 
 China Construction Bank Corp, 25 Financial Street, 

Xicheng District BEIJING, Kina (CN) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Insurance underwriting; instalment loans; 
credit bureaux; debt collection agencies; 
capital investments; fund investments; loans 
(financing); financing services; savings banks; 
credit card services; debit card services; check 
(cheque) verification; electronic funds transfer; 
clearing, financial; issuing of travellers' checks 
(cheques); exchanging money; issue of tokens 
of value; mortgage banking; deposits of 
valuables; fiscal assessments; financial 
consultancy; financial analysis; financial 
information; stock exchange quotations; stocks 
and bonds brokerage; financial evaluation 
(insurance, banking, real estate); brokerage; 
guarantees; fiduciary; trusteeship; lending 
against security. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096747 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201113395 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.26, DE, 30 2011 014 

580.6/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

Wiebold Summer Cocktail 
Chocolates 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Wiebold-Confiserie GmbH & Co KG, Ernst-Abbe-Str. 2 , 
25337 ELMSHORN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse: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; confectionery, chocolates, 
caramels, nut brittle confectionery, truffles and 
pralines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096749 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201113396 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.26, CH, 619598 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIVACIT-E 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zimmer Inc, 345 East Main Street, IN46580 WARSAW, 
USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Parts of orthopedic implants made of 

polyethylene and parts of orthopedic 
prostheses made of polyethylene. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.04 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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(111) Int.reg.nr: 1096764 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201113398 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.02, CN, 9164763 

2011.03.02, CN, 9164765 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DFSK Motor Co Ltd, East Ring Road No. 1, Shiyan 
HUBEI, China (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Waggons; cycle cars; automobiles; motor cars; 

vehicle bumpers; tires for vehicle wheels; 
motors for land vehicles; shock absorbers for 
automobiles; motorcycles; bicycles. 

Klasse:37 Construction information; factory construction; 
construction; mining extraction; upholstering; 
motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
wash; vehicle service stations (refueling and 
maintenance); retreading of tires (tyres); 
machinery installation, maintenance and 
repair. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096773 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201113400 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.03, CH, 615575 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé, 1800  VEVEY, Switzerland 
(CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Dietetic substances adapted for medical use; 

edible plant fibers (non-nutritive). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096785 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201113402 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.11, FR, 11 3 822 550 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHANTELOUP PERSPECTIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 
France (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer and wine). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.10 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096854 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201113529 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.14, US, 85295782 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROCTANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Advanced Food Concepts Inc, 1204 Tenth Street, 
CA94710 BERKELEY, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Non-alcoholic beverages, namely, sports 

drinks infused with maltodextrin, protein, 
carbohydrates, vitamins and electrolytes; 
energy drinks; sports drinks; concentrates, 
tablets and powders for use in preparation of 
sports drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096859 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201113531 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.09, DE, 30 2011 032 

128.0/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMNEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Werner-von-
Siemens-Ring 10, 85630 GRASBRUNN, Tyskland (DE)

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Communication network protocols for 

transmission of audio and video signals as well 
as control devices of audio and video systems 
about digital networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
  
  

 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2012.04.16 - 16/12

 

79 
 

(111) Int.reg.nr: 1096946 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201113551 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.26, DE, 30 2011 014 

585.7/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wiebold-Confiserie GmbH & Co KG, Ernst-Abbe-Str. 2 , 
25337 ELMSHORN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse: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; confectionery, chocolates, caramels, nut 
brittle confectionery, truffles and pralines. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.03 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.16 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 264912 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201201990 
(220) Inndato: 2012.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Harald Fjermedal, Solstubben 5, 1346 GJETTUM, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264916 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201203400 
(220) Inndato: 2012.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Rita Reve, Linjevegen 4, 4352 KLEPPE, NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264918 
(151) Reg.dato.: 2012.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201203401 
(220) Inndato: 2012.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Simon Egil Kvåle Framnes, Linjevegen 4, 4352 
KLEPPE, NO 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
(111) Reg.nr.: 1083757 
(210) Søknadsnr.: 201108654 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2012.01.09 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Activita GmbH, Bahnhofstr. 25, 83646 BAD TÖLZ, DE 
 Innsiger: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263133 
(210) Søknadsnr.: 201108224 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2011.12.27 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Fab Professional Beauty AS, Storgaten 1, 0155 OSLO, 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 A-Brand AB, Ringvägen 100, 11890 STOCKHOLM, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263133 
(210) Søknadsnr.: 201108224 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2011.12.27 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Fab Professional Beauty AS, Storgaten 1, 0155 OSLO, 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Åhléns AB, Ringvägen, 11890 STOCKHOLM, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, NO 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer hvor Norge er 
utpekt. 
 
(111) Reg.nr.: 0786231 
(210) Søknadsnr.: 200209167 
(151) Reg.dato: 2002.03.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.03.07 

(220) Inndato: 2002.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAMOVO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Damovo Corporate Services Ltd, 30 Aylesbury Street, 

EC1R0ER LONDON, GB 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:37 Installation, maintenance and repair of 

telecommunications apparatus, instruments, 
systems and installations; consultancy services 
relating to the aforesaid. 

Klasse:38 Telecommunication and communication services; 
mobile and radio telecommunications services; 
provision of voice, data, video and/or text 
communication services; provision of call 
management information systems; consultancy 
services in relation to the use of telecommunications 
systems; providing contact centre services; providing 
voice portal services; provision of communications 
facilities and managed communications services. 

Klasse:42 Design of telecommunications systems and 
installations; design of computer and 
telecommunications networks and installations; 
design of computer software for use with 
telecommunications apparatus, instruments and 
systems; rental of computers and of computer 
software; updating of computer software; leasing or 
providing access time to computer databases, web 
sites, home pages and bulletin boards; computer 
consultancy services; computer programming; 
provision of computer facilities; advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 

(111) Reg.nr.: 0786796 
(210) Søknadsnr.: 200209538 
(151) Reg.dato: 2002.07.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.07.22 

(220) Inndato: 2002.10.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Carpe Diem GmbH & Co KG, Trademark Department, 

Am Brunnen 1, 5330 FUSCHL AM SEE, AT 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:6 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products for 

medical purposes, including beverages made with 
tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and 
lactic acid as well as fortifying and rehabilitative 
products, namely vitamin and tonic preparations as 
well as healthcare preparations and products 
containing minerals and/or vitamins and/or trace 
elements and/or plant materials, traditional Chinese 
medicines; medicinal beverages and teas including 
herbal infusions; metabolism-increasing products; 
products for medical use for supplement food; 
cigarettes (tobacco-free) for medical use; dietetic 
substances for medical purposes, appetite-reduction 
products for medical purposes; chewing gum, 
fruitflavoured chewing gum and sweet products for 
medical purposes, food for babies; plasters, 
materials for dressings, napkins for the sick, hygiene 
articles for women including sanitary napkins, panty 
liners, sanitary tampons, sanitary panties; chemical 
contraceptives; materials for filling teeth and making 
dental impressions, adhesive for dental prostheses, 
dental mastics; disinfectants; deodorants (not for 
personal use); room freshening sprays; pesticides, 
fungicides, herbicides. 

Klasse:30 Coffee, tea and beverages made with tea; cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour 
and cereal preparations, bread, pastry and 
confectionery; edible ices; honey, molasses; yeast, 
baking powder, salt, table salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), salad dressings; spices; 
cooling ice; beverages made with coffee, tea, cocoa 
and chocolate; iced tea; preparations made with 
coffee and cocoa for making alcoholic and non-
alcoholic beverages; cereals prepared for a human 
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diet, particularly oats and other cereal flakes; 
flavourings for foodstuffs sweet products sweets, 
fruit-flavoured chewing gum, chocolate, chocolate 
goods, pralines with liqueur filling; chocolate mixes 
containing alcohol; chewing gum; fruit bars and 
muesli bars. 

Klasse:32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit 
juices; lemonades, refreshing beverages, including 
those containing tea, sugar, sucrose, glucose, 
fructose, yeast and lactic acid; energy beverages, 
isotonic beverages (hypertonic and hypotonic for use 
by athletes and adapted to their needs); whey 
beverages; mineral and sparkling water; syrups, 
essences and other preparations for making 
beverages as well as effervescent tablets and 
powders for making non-alcoholic beverages and 
cocktails; malt beverages alcoholic or not, including 
beer, malt tonic, wheat beer, beer known as 
premium lager, porters, ale, stout and bière de garde 
(style of beer) called 'lager"; kvass (fermented 
beverage made with rye). 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0786853 
(210) Søknadsnr.: 200209556 
(151) Reg.dato: 2002.02.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.02.20 

(220) Inndato: 2002.10.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 WOW! Würth Online World, Schliffenstrasse Falkhof, 

74653 KÜNZELSAU, DE 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:1 Chemical products for industrial use, adhesives for 

industrial use, glue for industrial use, adhesives for 
technical and industrial use, adhesives for 
windscreens (windshields), adhesives for securing 
screws, chemical agents for treating electric 
contacts, brake fluids, additives for radiators; 
refrigerants and coolants and additives therefor; anti-
freeze compounds, fire extinguishing agents, 
soldering agents. 

Klasse:12 Tool cars, tool and gear wagons. 
Klasse:36 Leasing, financing and insurance. 
Klasse:37 Construction; repair of buildings, repair of autocars, 

of electrotechnics and of electronic instruments; 
repair of heating, climate and ventilation 
installations; installation services. 

Klasse:41 Instruction and training in the field of assembling, 
materials processing, environmental protection, 
environment compatible product use, personnel 
protection and safety; cultural activities in the fields 
of entertainment, training and education; publication 
of books, magazines and other print shop goods and 
corresponding electronic media (including CD-ROM 
and CDI); providing of online publications as 
entertainment, particularly games, books and 
magazines; training, sporting and cultural activities 
and information except services in the field of 
hairdressing; organization and execution of 
seminars, concerts, musicals, presentations, 
lectures, exhibitions, language instruction, training 
and development, film presentations, theatre and 
cabaret performances; lending libraries. 

Klasse:42 Renting and leasing of clothing and equipment for 
work and personal protection; renting and leasing of 
tools, machine tools and machines; renting and 
leasing of computers, readers, displays, computer 
peripheral equipment and software records; legal 
advice; database services, namely the provision of 
information from a data base or from the Internet; 
computer programming; creation, design and 
support of websites, support of websites of third 
parties, leasing of access time to data bases 
(computer services); leasing of equipment for data 
processing and computers; service of a designer; 
service of an engineer except services in the field of 
hairdressing; creating websites in the Internet. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 0788230 
(210) Søknadsnr.: 200210411 
(151) Reg.dato: 2002.07.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.07.05 

(220) Inndato: 2002.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALAIN FIGARET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Societe Nouvelle Maestro, 6 avenue d'Iéna, 75116 

PARIS, FR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:25 Body linen, clothes, ready-made clothing for women 

and children, outfits, coats, ties, scarves, foulards, 
handkerchiefs, shirts, gloves, belts, footwear, boots, 
slippers. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
(111) Reg.nr.: 0799421 
(210) Søknadsnr.: 200303920 
(151) Reg.dato: 2002.03.07 
(220) Inndato: 2003.04.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Damovo Corporate Services Ltd, 30 Aylesbury Street, 

EC1R0ER LONDON, GB 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:37 Installation, maintenance and repair of 

telecommunications apparatus, instruments, 
systems and installations; consultancy service 
relating to the aforesaid. 

Klasse:38 Telecommunication and communication services; 
mobile and radio telecommunications services; 
provision of voice, data, video and/or text 
communication services; provision of 
telecommunications systems which are designed for 
call centres or other situations where large numbers 
of telephone calls have to be processed; 
consultancy services in relation to the use of 
telecommunications systems; providing contact 
centre services; providing voice portal services; 
provision of communications facilities and managed 
communications services. 

Klasse:42 Design of telecommunications systems and 
installations; design of computer and 
telecommunications networks and installations; 
design of computer software for use with 
telecommunications apparatus, instruments and 
systems; rental of computers and of computer 
software; updating of computer software; leasing or 
providing access time to computer databases, web 
sites, home pages and bulletin boards (computer 
services); computer consultancy services; computer 
programming; provision of computer facilities; 
advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 

(111) Reg.nr.: 0979539 
(210) Søknadsnr.: 200911100 
(151) Reg.dato: 2008.08.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.08.15 

(220) Inndato: 2009.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Shima Seiki Manufacturing Ltd, 85, Sakata, 641-0003 

WAKAYAMA-SHI, WAKAYAMA, JP 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:7 Textile machines and parts or fittings thereof; knitting 

machines; computer controlled knitting machines; 
computer controlled flat bed knitting machines; glove 
knitting machines; sock knitting machines; 
embroidery machines; dyeing machines; ink jet 
dyeing and steam finishing machines for fabrics; 
cutting machines for fabric and leather; spreading 
machines for fabric; ink jet dyeing printers for fabrics. 

Klasse:9 Electronic devices and parts or fittings thereof in 
particular computers; computers for designing 
apparel; computer peripheral devices; display screen 
or monitor, printers for use with computers; parts or 
fittings for all of the aforesaid; data processing 
apparatus; computer programs recorded; computer 
software; computer software for controlling knitting 
machines; computer graphics programs; electrical 
communication devices and parts or fittings thereof. 

Klasse:37 Maintenance, and repair of textile machines; 
maintenance and repair of knitting machines; 
maintenance, and repair of electronic devices; 
maintenance and repair of electrical communication 
devices. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 1003978 
(210) Søknadsnr.: 200906548 
(151) Reg.dato: 2009.03.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.03.27 

(220) Inndato: 2009.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Terra Jaska d o o, Ulica kralja Tomislava 20, 10434 

STRMEC SAMOBORSKI, HR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:7 Machines and machine tools; transporting, lifting, 

stacking and conveyor devices, equipment and 
machines, included in this class; motors and engines 
(except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; parts and accessories for 
the aforesaid goods, included in this class. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; stackers, in particular side loaders, four-way 
trucks, multi-way reach trucks, fork lift trucks; 
industrial trucks; parts and accessories for the 
aforesaid goods, included in this class. 

Klasse:35 Planning of logistics systems, in particular internal 
logistics systems. 

Klasse:37 Repair of machines and machine tools, transporting, 
lifting, stacking and conveyor devices, equipment 
and machines, motors and engines, agricultural 
implements other than hand-operated and parts and 
accessories for the aforesaid goods; repair of 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water; stackers, in particular side loaders, four-way 
trucks, multi-way reach trucks, fork lift trucks; 
industrial trucks and parts and accessories for the 
aforesaid goods. 

Klasse:42 Technical planning of and in relation to machines 
and machines tools, transporting, lifting, stacking 
and conveyor devices, equipment and machines, 
agricultural implements other than hand-operated, 
parts and components for all the aforesaid goods, 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, stackers, in particular side loaders, four-way 
trucks, multi-way reach trucks, fork lift trucks, floor 
conveyors, parts and components for the aforesaid 
goods. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1005511 
(210) Søknadsnr.: 200907144 
(151) Reg.dato: 2009.03.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.03.27 

(220) Inndato: 2009.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAUMANN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Terra Jaska d o o, Ulica kralja Tomislava 20, 10434 

STRMEC SAMOBORSKI, HR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:7 Machines and machine tools; transporting, lifting, 

stacking and conveyor devices, equipment and 
machines, included in this class; motors and engines 
(except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; parts and accessories for 
the aforesaid goods, included in this class. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; stackers, in particular side loaders, four-way 
trucks, multi-way reach trucks, fork lift trucks; 
industrial trucks; parts and accessories for the 
aforesaid goods, included in this class. 

Klasse:35 Planning of logistics systems, in particular internal 
logistics systems. 

Klasse:37 Repair of machines and machine tools, transporting, 
lifting, stacking and conveyor devices, equipment 
and machines, motors and engines, agricultural 
implements other than hand-operated and parts and 
accessories for the aforesaid goods; repair of 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water; stackers, in particular side loaders, four-way 
trucks, multi-way reach trucks, fork lift trucks; 
industrial trucks and parts and accessories for the 
aforesaid goods. 

Klasse:42 Technical planning of and in relation to machines 
and machines tools, transporting, lifting, stacking 
and conveyor devices, equipment and machines, 
agricultural implements other than hand-operated, 
parts and components for all the aforesaid goods, 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, stackers, in particular side loaders, four-way 
trucks, multi-way reach trucks, fork lift trucks, floor 
conveyors, parts and components for the aforesaid 
goods. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 1007856 
(210) Søknadsnr.: 200908068 
(151) Reg.dato: 2009.05.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.05.01 

(220) Inndato: 2009.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEMENTS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Kompan A/S, C.F.Tietgens Boulevard 32 C, 5220 

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

NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:28 Modular building systems for playgrounds; modules 

for modular building systems for playgrounds; play 
equipment for playgrounds; playground equipment 
and play equipment, including outdoor play 
equipment; electronically controlled play and 
playground equipment; parts, accessories and 
fittings for all the aforesaid goods (not included in 
other classes); play towers, play palaces, 
playhouses, play ships, play cottages, play forts, 
play fortresses, play cars, play fire stations, play 
police stations, play building sites, jungle gyms, play 
and playground figures, balance seesaws, balance 
swings, balance beams, balance boards, seesaws 
and swings as well as frames therefor, spinners and 
spinning instruments, play and climbing nets, 
climbing frames, climbing walls, sandpits, apparatus 
for electronical games and play equipment, not to be 
used with external screens or monitors; all the 
aforementioned goods excluding all ball sports or 
board sport related goods, in particular but not 
limited to, skate boards, skate ramps, skate beams 
or rails, and any other skate related accessories or 
equipment. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1027041 
(210) Søknadsnr.: 201104898 
(151) Reg.dato: 2009.10.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.10.08 

(220) Inndato: 2011.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 JS Group Corp, 2-1-1, Ojima, Koto-ku, 136-8535 

TOKYO, JP 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:6 Sashes of metal; doors of metal; curtain walls of 

metal; shutters of metal; siding materials of metal; 
metal materials for building or constructions; 
prefabricated building assembly kits of metal; water 
pipe valves of metal; other metal hardware; wire nets 
and gauzes; metal nameplates and door 
nameplates; metal stepladders and ladders; letter 
boxes of metal; hat hanging hooks of metal; water 
tanks of metal for household purposes; towel 
dispensers of metal; metal joinery fittings; safes; 
outdoor blinds of metal; door mats of metal; 
transportable greenhouses of metal for household 
use; sculptures of metal; bicycle parking installations 
of metal. 

Klasse:9 Fire extinguishers; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; crime 
prevention alarm apparatus and devices for 
residential use; gas alarms; anti-theft warning 
apparatus; alarms; electric locks; electronic locks; 
electric door openers; measuring or testing 
machines and instruments; power distribution or 
control machines and apparatus; rotary converters; 
phase modifiers; electric flat irons; electric hair-
curlers; electric buzzers; telecommunication devices 
and apparatus; electronic machines, apparatus and 
their parts. 

Klasse:11 Toilet bowl and toilet seat units; shower cubicles; 
sinks (vanity units); cooking equipment for industrial 
purposes; industrial dish drying apparatus and 
installations; dish disinfectant apparatus for industrial 
purposes; tap water faucets; level controlling valves 
for tanks; pipe line cocks; garbage incinerators; solar 
water heaters; electric lamps and other lighting 
apparatus; hand drying apparatus for washrooms; 
household electrothermic appliances; washers for 
water taps; gas water heaters (for household use); 
non-electric cooking heaters (for household 
purposes); kitchen sinks; sinks/basins and/or hobs 
for kitchen units, being an integral part of 
kitchenettes or of preparation modules for kitchen 
activities; household tap-water filters; shower heads; 
metal hardware for water faucet for bathroom; bath 
tubs and the like; flush valve; toilet stool units with 
an automatic washing water squirter (put-in type); 
other toilet stool units with a washing water squirter; 
disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls with 
an automatic washing water squirter (integrated 
type); sanitary wares (toilet bowls); other toilet 
bowls; seatings for use with japanese style toilet 
bowls; non-electric heating apparatus for household 
purposes; fire hydrants. 

Klasse:19 Ceramic tiles; other ceramic building materials, 
bricks and refractory products; fireproof and smoke 
proof shutters made mainly of heat resistance glass 
cloth; linoleum building materials; plastic building 
materials; synthetic building materials; asphalt, and 
asphalt building or construction materials; rubber 
building or construction materials; plaster (for 
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building purposes); lime building or construction 
materials; building or construction materials for 
plaster; rockfall prevention nets of textile; 
prefabricated building kits (not of metal); siding 
materials of ceramic based cement; cement and its 
products; building timber; building stone; building 
glass; letter boxes of masonry; joinery fittings (not of 
metal); transportable greenhouse (not of metal) for 
household use; stone sculptures; concrete 
sculptures; marble sculptures; non metallic mineral 
materials (unworked or partly worked); bicycle 
parking installations, not of metal. 

Klasse:20 Curtain fittings; water pipes valves of plastic; non 
metallic fasteners, namely nails, wedges, nuts, 
screws, tacks, bolts, rivets and casters (not of 
metal); washers (not of metal, not of rubber or 
vulcanized fiber); locks (non-electric, not of metal); 
nameplates and door nameplates (not of metal); 
step ladders and ladders (not of metal); letter boxes 
(not of metal or masonry); hat hooks (not of metal); 
water tanks for household purposes (not of metal or 
masonry); towel dispensers (not of metal); furniture; 
washstands; indoor window blinds (shade) 
(furniture); blinds of reed, rattan or bamboo (sudare); 
bead curtains for decoration; benches; plaster 
sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; 
kitchen worktops. 

Klasse:22 Cotton waddings for clothes; hammocks; cotton 
batting for futon; cordage; netting (not of metal or 
asbestos); industrial packaging containers of textile; 
bands for binding; window awnings; awnings; 
tarpaulins (not for ships); tents (not for camping); 
sunshades; Japanese reed screens (yoshizu). 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
(111) Reg.nr.: 1027237 
(210) Søknadsnr.: 201104899 
(151) Reg.dato: 2009.10.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.10.19 

(220) Inndato: 2011.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIXIL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 JS Group Corp, 2-1-1, Ojima, Koto-ku, 136-8535 

TOKYO, JP 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:6 Sashes of metal; doors of metal; curtain walls of 

metal; shutters of metal; siding materials of metal; 
metal materials for building or constructions; 
prefabricated building assembly kits of metal; water 
pipe valves of metal; other metal hardware; wire nets 
and gauzes; metal nameplates and door 
nameplates; metal stepladders and ladders; letter 
boxes of metal; hat hanging hooks of metal; water 
tanks of metal for household purposes; towel 
dispensers of metal; metal joinery fittings; safes; 
outdoor blinds of metal; door mats of metal; 
transportable greenhouses of metal for household 
use; sculptures of metal; bicycle parking installations 
of metal. 

Klasse:9 Fire extinguishers; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; crime 
prevention alarm apparatus and devices for 
residential use; gas alarms; anti-theft warning 
apparatus; alarms; electric locks; electronic locks; 
electric door openers; measuring or testing 
machines and instruments; power distribution or 
control machines and apparatus; rotary converters; 
phase modifiers; electric flat irons; electric hair-
curlers; electric buzzers; telecommunication devices 
and apparatus; electronic machines, apparatus and 
their parts. 

Klasse:11 Toilet bowl and toilet seat units; shower cubicles; 
sinks (vanity units); cooking equipment for industrial 
purposes; industrial dish drying apparatus and 
installations; dish disinfectant apparatus for industrial 
purposes; tap water faucets; level controlling valves 
for tanks; pipe line cocks; garbage incinerators; solar 
water heaters; electric lamps and other lighting 
apparatus; hand drying apparatus for washrooms; 
household electrothermic appliances; washers for 
water taps; gas water heaters (for household use); 
non-electric cooking heaters (for household 
purposes); kitchen sinks; sinks/basins and/or hobs 
for kitchen units, being an integral part of 
kitchenettes or of preparation modules for kitchen 
activities; household tap-water filters; shower heads; 
metal hardware for water faucet for bathroom; bath 
tubs and the like; flush valve; toilet stool units with 
an automatic washing water squirter (put-in type); 
other toilet stool units with a washing water squirter; 
disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls with 
an automatic washing water squirter (integrated 
type); sanitary wares (toilet bowls); other toilet 
bowls; seatings for use with japanese style toilet 
bowls; non-electric heating apparatus for household 
purposes; fire hydrants. 

Klasse:19 Ceramic tiles; other ceramic building materials, 
bricks and refractory products; fireproof and smoke 
proof shutters made mainly of heat resistance glass 
cloth; linoleum building materials; plastic building 
materials; synthetic building materials; asphalt, and 
asphalt building or construction materials; rubber 
building or construction materials; plaster (for 
building purposes); lime building or construction 
materials; building or construction materials for 
plaster; rockfall prevention nets of textile; 
prefabricated building kits (not of metal); siding 
materials of ceramic based cement; cement and its 
products; building timber; building stone; building 
glass; letter boxes of masonry; joinery fittings (not of 
metal); transportable greenhouse (not of metal) for 
household use; stone sculptures; concrete 
sculptures; marble sculptures; non metallic mineral 
materials (unworked or partly worked); bicycle 
parking installations, not of metal. 

Klasse:20 Curtain fittings; water pipes valves of plastic; non 
metallic fasteners, namely nails, wedges, nuts, 
screws, tacks, bolts, rivets and casters (not of 
metal); washers (not of metal, not of rubber or 
vulcanized fiber); locks (non-electric, not of metal); 
nameplates and door nameplates (not of metal); 
step ladders and ladders (not of metal); letter boxes 
(not of metal or masonry); hat hooks (not of metal); 
water tanks for household purposes (not of metal or 
masonry); towel dispensers (not of metal); furniture; 
washstands; indoor window blinds (shade) 
(furniture); blinds of reed, rattan or bamboo (sudare); 
bead curtains for decoration; benches; plaster 
sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; 
kitchen worktops. 

Klasse:22 Cotton waddings for clothes; hammocks; cotton 
batting for futon; cordage; netting (not of metal or 
asbestos); industrial packaging containers of textile; 
bands for binding; window awnings; awnings; 
tarpaulins (not for ships); tents (not for camping); 
sunshades; Japanese reed screens (yoshizu). 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 1028480 
(210) Søknadsnr.: 201111913 
(151) Reg.dato: 2009.11.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.11.24 

(220) Inndato: 2011.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHIEF 10 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Uvex Winter Holding GmbH & Co KG, Würzburger 

Strasse 181, 90766 FÜRTH, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:9 Motorcycle goggles, ski goggles, sports glasses, 

sunglasses, cycling glasses, golf glasses, shooting 
glasses, riding glasses, diving goggles, swimming 
goggles, reading glasses, goggles for industrial 
safety, laser protection goggles, optical glasses, 
spectacle frames and lenses; spectacle glasses of 
plastic; spectacle cases; laser protection windows, 
laser safety curtains, optical filters, optical measuring 
devices; reading aids, magnifying glasses; industrial 
safety helmets, protective helmets for motorcycling, 
cycling, skiing, ski jumping, bobsleighing, 
tobogganing, skeleton sledding, inline skating, 
snowboarding, canoeing, kite flying, paragliding; 
sports helmets; helmets for alpine sports, helmets for 
horse riding; face protection visors for workers, 
protective shields for workers, in particular protective 
shields for welding; protective work shoes and 
protective work clothing; laser safety textiles, 
protective work gloves; respirators, other than for 
artificial respiration, in particular respiratory masks 
and respiratory apparatus for workers, earmuffs, ear 
plugs, banded hearing protection for workers; fall-
prevention apparatus for workers, namely safety nets, 
safety tarpaulins, safety signals, safety signs, 
restraining belts, safety belts, seat belts, 
restraining/safety/seat belts integrated into protective 
work clothing, safety vests, stay ropes, safety belt 
straps, safety belt straps with integrated shock 
absorbers, energy absorbers, crash barriers, lanyard 
lifelines, safety ropes, fall arresters for safety 
equipment; parts of the aforesaid goods; all the 
aforesaid goods included in this class. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1037049 
(210) Søknadsnr.: 201114033 
(151) Reg.dato: 2009.06.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.06.29 

(220) Inndato: 2011.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Interbasic Holding SA, 2, rue J. Hackin, 1746 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:18 Bags (including evening bags and shoulder bags for 

women, school satchels, travel suitcases, travel 
garment bags for suits, travel shoe bags, beach 
bags, rucksacks, diaper bags, Boston bags, game 
bags, camping bags, shopping bags, duffel bags, 
overnight bags, carry-on bags, lunch bags and opera 
cases); handbags; traveling bags; attaché cases and 
leather coverings therefor (adapted to the shape 
thereof); leather wallets for credit cards; wallets; 
leather key cases; purses not of precious metal; 
trunks, carrying cases and suitcases; leather goods 
not included in other classes (including leather 
straps and leashes, as well as leather boxes and 
suitcases); sports bags and bags for athletic 
equipment, not included in other classes; vanity 
cases; garment bags; purses of precious metal. 

Klasse:25 Leather clothing (including coats, blousons, trousers, 
skirts, tops, long coats and braces); belts; leather 
coats; shoes (including slippers, low-cut shoes, 
leather shoes, rubber shoes, wooden clogs, fishing 
boots, pumps, heels, plastic shoes, beach shoes, 
rain boots, work shoes, espadrilles, Esparto shoes, 
sandals, bath slippers), boots (including booties, 
snow boots, lace-up boots), slippers and galoshes; 
suits (including men's suits), jackets (including 
blazers, padded jackets, blousons, lined jackets), 
trousers (including shorts), jeans (clothing), skirts, 
dresses (including outfits, evening dresses), coats, 
overcoats, wraps, raincoats, parkas, pea jackets, 
pullovers, shirts (including tunics), T-shirts (including 
Hawaiian shirts, undershirts), blouses, sweaters, 
under garments (including baby dolls and bodices), 
negligees, dusters, dressing gowns (including 
nightgowns), bathing suits, shawls and gloves 
(including gloves for protection against the cold, 
leather gloves and mittens) (clothing); hats (including 
hats and caps of leather), caps and visors (with the 
exclusion of headgear); scarves; neckties. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 1057168 
(210) Søknadsnr.: 201012683 
(151) Reg.dato: 2010.05.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.05.05 

(220) Inndato: 2010.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

NATVIA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Flujo Holdings Pty Ltd, 4/1A Windsor Place, Vic3181 

WINDSOR, AU 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:1 Artificial sweeteners; artificial sweetening 

preparations; ingredients for use in the manufacture 
of foods, including sweeteners. 

Klasse:30 Natural sweeteners; natural sweetening substances; 
sugar substitutes. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
(111) Reg.nr.: 1059422 
(210) Søknadsnr.: 201013487 
(151) Reg.dato: 2010.11.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.11.03 

(220) Inndato: 2010.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

Puremin 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Chemische Fabrik Budenheim KG, Rheinstrasse 27, 

55257 BUDENHEIM, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:1 Chemical products for the purpose of mineral 

enrichment for the production of food and food 
additives, namely all kinds of phosphates like calcium 
phosphates, magnesium phosphates, sodium 
phosphates, ferric phosphates, potassium 
phosphates, glycerin phosphates, glycerophosphates, 
monosodium glutamate, peptides, citrates, 
carbonates, sulfates, oxydes, hydroxydes, 
gluconates, chlorides, oxalates, fibres, plant extracts, 
acetic acid, food coloring, additives for food 
flavouring, gelatin, glycerin. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1072637 
(210) Søknadsnr.: 201104654 
(151) Reg.dato: 2011.01.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.01.24 

(220) Inndato: 2011.04.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANHO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 RORO GmbH - R Rott, Kalkgrub 1-2, 84427 SANKT 

WOLFGANG, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:6 Transportable buildings of metal; doors, windows, 

gates, shutters, folding shutters, shutter cases as 
well as sliders for shutters; frames for windows, 
doors and gates, in particular garage doors; frames 
with and without fixed glazing; frames with and 
without window glazing; connection bars for 
windows, doors, gates and frames; garage doors; 
door, window and gate-fittings; locks (excluding 
electrical), door and gate-openers (not electrical), 
door and gate-closers (not electrical); window, door 
and gate-frame con-hectors as well as profiles for 
their manufacture; window, door and gate frames as 
well as profiles for their manufacture; door and gate 
leaves, fillings for door and gate leaves' all 
previously named goods made of metal, preferably 
made of aluminum. 

Klasse:9 Locks (electrical), door and gate openers (electrical), 
door and gate closers (electrical). 

Klasse:11 Illuminating, steam-generating, cooking, cooling, 
drying and ventilating devices; saunas, infra-red 
warming cabins, sauna ovens. 

Klasse:19 Window, door and gate fittings; transportable 
buildings (not made of metal); prefabricated 
components for their manufacture, namely doors, 
windows and gate fittings, doors, windows, gate, 
shutters, folding shutters, shutter cases as well as 
sliders for shutters, frames for windows, doors and 
gates, in particular garage doors; frames with and 
without widow glazing; connection bars for windows, 
doors, gates and frames; building glass, window 
glass (excluding glass for motor vehicle windows), 
garage doors; doors, window and gate frame 
connectors as well as profiles for their manufacture; 
windows, doors and gate frames as well as profiles 
for their manufacture; doors and gate leaves, fillings 
for door and gate leaves; all previously names goods 
made of wood and/or plastic. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included in 
this class, made of wood, cork, tubing, rushes, 
willow, horn, bones, ivory, fishbone, tortoise shell, 
amber, mother of pearl, meerschaum and their 
substitutes or made of plastics; door handles, not 
made of metal, door bolts, not made of metal; door, 
window and gate fittings as well as locks (excluding 
electrical) not made of metal. 

Klasse:35 Advertising; business management; enterprise 
administration; office work. 

Klasse:37 Installation of doors and windows; window cleaning; 
installation of glass; repair of doors and windows. 

Klasse:38 Telecommunication. 
 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



begrensing av varer og tjenester for int.merker 2012.04.16 - 16/12

 

90 
 

(111) Reg.nr.: 1073819 
(210) Søknadsnr.: 201105093 
(151) Reg.dato: 2011.03.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.03.16 

(220) Inndato: 2011.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

Love your coffee. Love our 
planet. 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Keepcup Pty Ltd as trustee for the Ant & Bee Unit Trust, 

156 Westgarth Street, Vic3065 FITZROY, AU 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:21 Cups and mugs. 
 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
(111) Reg.nr.: 1077237 
(210) Søknadsnr.: 201106439 
(151) Reg.dato: 2011.04.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.04.15 

(220) Inndato: 2011.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Havana Club Holding SA, 5, rue Eugène Ruppert, 2453 

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

NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer), all these goods 

being of Cuban origin. 
 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 

(111) Reg.nr.: 1090047 
(210) Søknadsnr.: 201110925 
(151) Reg.dato: 2011.04.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.04.13 

(220) Inndato: 2011.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

EBIQUITY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Ebiquity Plc, 2nd Floor The Treasury, Royal Mint Court, 

EC3N4QN LONDON, GB 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:35 Advertising and promotional services; placing 

advertisements; advertising consultancy; market 
research and marketing studies; analysis of 
advertising response and market research; business 
advisory services; computerised data-based 
business management services; data processing; 
information and advisory services relating to all the 
aforementioned services. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
(111) Reg.nr.: 1095630 
(210) Søknadsnr.: 201113025 
(151) Reg.dato: 2011.09.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.09.15 

(220) Inndato: 2011.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

X4 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809 

MÜNCHEN, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 

water; except tyres and inner tubes for tyres. 
Klasse:28 Miniatures of vehicles. 
 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
(111) Reg.nr.: 1095631 
(210) Søknadsnr.: 201113026 
(151) Reg.dato: 2011.09.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.09.15 

(220) Inndato: 2011.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

X2 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809 

MÜNCHEN, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 

water, except tyres and inner tubes for tyres. 
Klasse:28 Miniatures of vehicles. 
 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 1095852 
(210) Søknadsnr.: 201113075 
(151) Reg.dato: 2011.08.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.08.29 

(220) Inndato: 2011.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Muse Concept, 10 rue de la Mission, 25480 ECOLE 

VALENTIN, FR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:9 Apparatus and instruments for accumulating, 

regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing of data, sound 
or images expressly excluding photographic 
cameras or cinematographic recordings; information 
processing equipment and computers, computers, 
laptop computers, microcomputers, audio and/or 
video apparatus, portable audio and/or video 
apparatus, hi-fi systems, stereo systems, electronic 
agendas, alarms, amplifiers, sound amplification 
apparatus, personal stereos, mp3 players, computer 
data or file readers, electric batteries, battery 
chargers, electric battery charging systems, 
headsets, computer keyboards, electronic pens for 
visual display units, video screens, digital screens, 
digital screens, electric connections, electric leads, 
cables and connectors, power packs, electric 
sockets and plugs, adapters for computer hardware, 
electric adapters, usb port cables, connection cables 
for telephones, mobile telephones or any other 
telecommunication means, transmitting sets 
(telecommunication), loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, intercommunication apparatus, 
readers (drives) for disks, microphones, computer 
peripheral devices, signaling panels, luminous or 
mechanical, radios, vehicle radios, radio sets, radio 
alarm clocks, radios and cd players, radio-paging 
apparatus, receivers (audio/video), chargers for 
electric batteries, lighting regulators, electronic 
display boards, television sets, portable television 
sets, television receivers, docking stations for 
portable telephones, disk drives, electronic pocket 
translators, transistors (electronic), remote-control 
units and mounts for apparatus for recording, 
transmitting, reproducing of data, sound or images, 
bags, small cases and protective covers for the 
above goods, all claimed products not as pre-
recorded or downloaded media holding images, 
sounds, visual performances produced or given by 
artists or information relating to them. 

Klasse:11 Lighting apparatus and appliances, lamp shades, 
lampshade holders, light bulbs, electric light bulbs, 
LEDs, light diffusers, brightness regulators, lamps, 
floodlight lamps (lighting), night lights (lighting), 
lighting fixtures, flares, floodlight lamps (lighting) 
shaped like vases, pots, cachepots or candelabras, 
electric pocket torches, lamp globes, luminous tubes 
for lighting; cooking apparatus and installations, 
cooking apparatus, electric cookers, steam cookers, 
electric pressure cooking saucepans, slow cookers, 
electric kettles, electric coffee machines, electric 
heaters for feeding bottles, plate warmers, hot 
plates, barbecues, stones for grilling, planchas 
(flattop grills), griddles (cooking appliances), electric 
cooktops, lava rocks for use in barbecue grills, 
roasting spits, roasting jacks, rotisseries, water 
filtering apparatus, water purifying apparatus and 
machines, electric deep fat friers, electric waffle 
irons, bread toasters, ice machines and apparatus, 
apparatus for the preparation of edible ices, bread 
toasters, machines for baking bread, pasteurizers, 

sterilizers, electric appliances for making yoghurt, 
electric woks, fondue devices, raclette apparatus, 
pancake makers; bath installations, bath fittings, 
whirlpool-jet apparatus, apparatus and septic-system 
installers, steam facial apparatus (saunas), 
apparatus for thalassotherapy, hydrotherapy, 
balneotherapy, thermal therapy, air treatment 
apparatus, air purifying apparatus and machines, air 
deodorizing apparatus, hot air apparatus, devices for 
cooling or humidifying air, air filtering installations, air 
reheaters, air driers, air sterilizers, apparatus for 
dehumidifying air, tanning apparatus (sun beds), 
ultraviolet ray lamps not for medical purposes, 
infrared lamps not for medical purposes, apparatus 
and instruments (non-medical) for the treatment or 
revitalization of the skin, footwarmers (electric or 
non-electric), hand warmers (electric or non-electric), 
footwarmers, hair driers, heating cushions, electric, 
not for medical purposes, electric blankets, not for 
medical purposes, disinfectant apparatus, curling 
lamps, steam generating installations, electric fans 
for personal use. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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(111) Reg.nr.: 1097220 
(210) Søknadsnr.: 201113602 
(151) Reg.dato: 2011.08.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.08.29 

(220) Inndato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUSE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Muse Concept, 10 rue de la Mission, 25480 ECOLE 

VALENTIN, FR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:9 Apparatus and instruments for accumulating, 

regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing data, sound or 
images expressly excluding photographic cameras 
or cinematographic recordings; information 
processing equipment and computers, computers, 
laptop computers, microcomputers, audio and/or 
video apparatus, portable audio and/or video 
apparatus, hi-fi systems, stereo systems, electronic 
agendas, alarms, amplifiers, sound amplification 
apparatus, personal stereo devices, mp3 players, 
computer data or file readers, electric batteries, 
battery chargers, electric battery charging systems, 
headsets, computer keyboards, electronic pens for 
visual display units, video screens, digital screens, 
digital screens, electric connections, electric leads, 
cables and connectors, power packs, electric 
sockets and plugs, adapters for computer hardware, 
electric adapters, usb port cables, connection cables 
for telephones, mobile telephones or any other 
telecommunication means, transmitting sets 
(telecommunication), loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, intercommunication apparatus, 
readers (drives) for disks, microphones, computer 
peripheral devices, signaling panels, luminous or 
mechanical, radios, vehicle radios, radio sets, clock 
radios, radios and cd players, radio-paging 
apparatus, receivers (audio/video), chargers for 
electric batteries, lighting regulators, electronic 
display boards, television apparatus, portable 
television sets, television receivers, docking stations 
for portable telephones, disk drives, electronic 
pocket translators, transistors (electronic), remote-
control units and mounts for apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound, images and 
data, bags, small cases and protective covers for the 
above goods, all claimed products not as pre-
recorded or downloaded media holding images, 
sounds, visual performances produced or given by 
artists or information relating to them. 

Klasse:11 Lighting apparatus and appliances, lamp shades, 
lampshade holders, light bulbs, electric light bulbs, 
LEDs, light diffusers, brightness regulators, lamps, 
floodlight lamps (lighting), night lights (lighting), 
lighting fixtures, flares, floodlight lamps (lighting) 
shaped like vases, pots, cachepots or candelabras, 
electric pocket torches, lamp globes, luminous tubes 
for lighting; cooking apparatus and installations, 
cooking apparatus, electric cookers, steam cookers, 
electric pressure cooking saucepans, slow cookers, 
electric kettles, electric coffee machines, electric 
heaters for feeding bottles, plate warmers, hot 
plates, barbecues, stones for grilling, planchas 
(flattop grills), griddles (cooking appliances), electric 
cooktops, lava rocks for use in barbecue grills, 
roasting spits, roasting jacks, rotisseries, water 
filtering apparatus, water purifying apparatus and 
machines, electric deep fat friers, electric waffle 
irons, bread toasters, ice machines and apparatus, 
apparatus for the preparation of edible ices, bread 
toasters, machines for baking bread, pasteurizers, 
sterilizers, electric appliances for making yoghurt, 
electric woks, fondue devices, raclette apparatus, 

pancake makers; bath installations, bath fittings, 
whirlpool-jet apparatus, apparatus and septic-system 
installers, steam facial apparatus (saunas), 
apparatus for thalassotherapy, hydrotherapy, 
balneotherapy, thermal therapy, air treatment 
apparatus, air purifying apparatus and machines, air 
deodorizing apparatus, hot air apparatus, devices for 
cooling or humidifying air, air filtering installations, air 
reheaters, air driers, air sterilizers, apparatus for 
dehumidifying air, tanning apparatus (sun beds), 
ultraviolet ray lamps not for medical purposes, 
infrared lamps not for medical purposes, apparatus 
and instruments (non-medical) for the treatment or 
revitalization of the skin, footwarmers (electric or 
non-electric), hand warmers (electric or non-electric), 
footwarmers, hair driers, heating cushions, electric, 
not for medical purposes, electric blankets, not for 
medical purposes, disinfectant apparatus, curling 
lamps, steam generating installations, electric fans 
for personal use. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
 
 
(111) Reg.nr.: 1104360 
(210) Søknadsnr.: 201200979 
(151) Reg.dato: 2011.10.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.10.10 

(220) Inndato: 2012.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Vallfrut Coop V, Ctra. de Segorbe Km 21,6, 12600 

VALL DE UXO (CASTELLÓN), ES 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:31 Citrus fruit. 
Klasse:35 Wholesale, retail sale and sale via global computer 

networks of citrus fruit. 
Klasse:39 Transport, packaging and storage of citrus fruit. 
 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.16 
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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 § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 105512 
(730) Innehaver: Arctic Paper Grycksbo AB, Box 1, 

79020 GRYCKSBO, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 110999, 213754 
(730) Innehaver: Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 

70327 STUTTGART, DE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 111434 
(730) Innehaver: Dacor Corp, 1 Selleck Street, CT06855 

NORWALK, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 146152 
(730) Innehaver: Vautid GmbH, Brunnwiesenstra. 5, 

73760 OSTFILDERN, DE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 150197 
(730) Innehaver: Kahala Francising LLC, 9311 E.Via de 

Ventura, AZ85258 SCOTTSDALE, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 150931 
(730) Innehaver: Automobiles Citroën, 6, rue Fructidor, 

75835 PARIS CEDEX 17, FR 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 152018 
(730) Innehaver: Wertform GmbH, Cafeastraße 1, 21107 

HAMBURG, DE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 152999 
(730) Innehaver: Vallourec Mannesmann Oil & Gas 

France SAS, 54, rue Anatole France, 
59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 160739 
(730) Innehaver: B. Braun Mediccal AG, Seesatz, 6204 

SEMPACH, CH 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172882 
(730) Innehaver: Kaindl Marken GmbH, Lamprou 

Katsoni, No. 9, 3100 LIMASSOL, CY 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 198968, 198853 
(730) Innehaver: Travelocity Nordic AS, Postboks 1473, 

Vika, 0116 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 211408 
(730) Innehaver: Brochman & Wiig Invest AS, 

Hausmansgate 6, 0186 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 211833 
(730) Innehaver: Helen of Troy Ltd, P.O. Box 836E ST. 

MICHAEL, BB 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 213911 
(730) Innehaver: Torunn Carton, Markveien 10, 3117 

TØNSBERG, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214156 
(730) Innehaver: Santander Consumer Bank AS, 

Strandveien 18, 1366 LYSAKER, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214917 
(730) Innehaver: Physio-Control Inc, 11811 Willows Road 

NE, WA98052 REDMOND, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 217136, 217137, 242549 
(730) Innehaver: Learning By Doing AS, Postboks 35, 

3164 REVETAL, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 219519, 256244 
(730) Innehaver: Midsona Sverige AB, Box 50577, 20215 

MALMÖ, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 219536 
(730) Innehaver: International Nordic Walking 

Association, Jollaksentie 27A, 00850 
HELSINGFORS, FI 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 21983 
(730) Innehaver: DUNLOPILLO A/S, Marsallé 25, 8700 

HORSENS, DK 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 222002, 222003, 222004 
(730) Innehaver: North Star Venture Management 2000 

LLC, 1000 Winter Street, Suite 3350, 
MA02451 WALTHAM, US 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 223241, 237580 
(730) Innehaver: Microsoft Corporation, One Microsoft 

Way, WA98052-6399 REDMOND, US 
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(111) Reg.nr.: 224189 
(730) Innehaver: ALLE KAN SYNGE AS, Sørkedalsveien 

78, 0376 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 231503 
(730) Innehaver: Daniel Giersch, 14 bis Rue Honoré 

Labande, 98000 MONACO, MC 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 244453 
(730) Innehaver: Fazer Chocolates Ltd., Pl 4, 00941 

HELSINKI, FI 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 27300, 33774, 88999, 88939, 105989, 

146672 
(730) Innehaver: Bata Brands SarL, P O Box  1638, 2551 

LUXEMBOURG, LU 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 520360 
(730) Innehaver: The Stilton Cheese Makers Association, 

P O Box 384A, KT59YL SURREY, GB 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 55498 
(730) Innehaver: Schwyzer Food Company GmbH, 

Bruchmattrain 3, 6003 LUZERN, CH 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 59118 
(730) Innehaver: Naturana Carl Dölker GmbH & Co KG, 

Augenriedstr. 108, 72800 ENINGEN 
UNTER ACHALM, DE 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 61351, 187375, 220085 
(730) Innehaver: Indofil Inustries Ltd, Kapatura Square, 

4th Floor, Off Andhen Kurla Road, 
Andheri East, 400059 MUMBAI, IN 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 83834, 77348 
(730) Innehaver: Norsildmel AS, Kjerreidvika 16, 5141 

FYLLINGSDALEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 86460, 85530, 85531, 85532, 85533, 

85534 
(730) Innehaver: Cedar Investments Inc, 103 Foulk Road, 

Suite 202, DE19803 WILMINGTON, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 91113, 110411 
(730) Innehaver: DYWIDAG Vervaltungsgesellschaft 

mbH, Mies-van-der-Rohe-Strasse 6, 
80807 MÜNCHEN, DE 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 98847 
(730) Innehaver: Meda AB, Pipers väg 2A  Box 906, 

17009 SOLNA, SE 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 54 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 79475, 19823452, 19832786, 

19953038, 19964101 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
62668, 116609, 118664, 172653, 
183636 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Novartis AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH 
 Lisenshaver: 
 Laboratoires Thea SAS, 12 rue Louis Blériot, ZI du 

Brézet, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2, FR 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele rettigheten. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2011/03/31 
  

 
 

(210) Søknadsr: 100076, 200406821, 200806988 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
78472, 227666, 247199 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
 Lisenshaver: 
 Laboratoires Thea SAS, 12 rue Louis Blériot, ZI du 

Brézet, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2, FR 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele rettigheten. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2011/03/31 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 1084537 
(730) Innehaver: Interbasic Holding SA, 2, rue J. 

Hackin, 1746 LUXEMBOURG, LU 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 111751 
(730) Innehaver: Yamaha Hatsudoki KK, 2500 

Shingai IWATA SHI, SHIZUOKA-
KEN, JP 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 112321, 153514, 216199 
(730) Innehaver: Merck Sharp & Dohme Corp, One 

Merck Drive, NJ08889-0100 
WHITEHOUSE STATION, US 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 150197 
(730) Innehaver: Kahala Francising LLC, 9311 E.Via 

de Ventura, AZ85258 
SCOTTSDALE, US 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 150572 
(730) Innehaver: Comau SpA, Via Rivalta, 30, 10095 

GRUGLIASCO, TORINO, IT 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 152308 
(730) Innehaver: Cognac Gautier, 28 rue des Ponts, 

16140 AIGRE, FR 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 159307 
(730) Innehaver: Schlegel Systems Inc, P.O.Box 

23197, Rochester, NY 14692-3197, 
US 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 186929 
(730) Innehaver: Roxar Flow Measurement AS, 

4065 STAVANGER, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188206 
(730) Innehaver: Roxar Flow Measurement AS, 

4065 STAVANGER, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 211833 
(730) Innehaver: Helen of Troy Ltd, P.O. Box 836E 

ST. MICHAEL, BB 
   
 

(111) Reg.nr.: 213791 
(730) Innehaver: Gabrielle Studio Inc, 550 Seventh 

Avenue, NY10018 NEW YORK, US
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 214042 
(730) Innehaver: Delta Air Lines Inc, 1030 Delta 

Boulevard, GA ATLANTA, US 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 214549 
(730) Innehaver: EMC Corp, 171 South Street, 

MA01748-9103 HOPKINTON, US 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 214550 
(730) Innehaver: EMC Corp, 171 South Street, 

MA01748-9103 HOPKINTON, US 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 214846 
(730) Innehaver: Light My Fire AB, Malmö, SE 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 21983 
(730) Innehaver: DUNLOPILLO A/S, Marsallé 25, 

8700 HORSENS, DK 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 233391, 243777 
(730) Innehaver: Vicuron Holdings LLC, 235 East 

42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, US 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 242665 
(730) Innehaver: Lovefilm Norge AS, c/o Evolve 

Office, Sandakerveien 24 C, bygg 
D9, 0473 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 246569 
(730) Innehaver: Lovefilm Norge AS, c/o Evolve 

Office, Sandakerveien 24 C, bygg 
D9, 0473 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 248855 
(730) Innehaver: Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, 

NY10017 NEW YORK, US 
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(111) Reg.nr.: 262353 
(730) Innehaver: Electro Elco AB, Tallvägen 5, 

56435 BANKERYD, SE 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 59957 
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate 

Center, IN46285 INDIANAPOLIS, 
US 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 61351, 187375, 220085 
(730) Innehaver: Indofil Inustries Ltd, Kapatura 

Square, 4th Floor, Off Andhen 
Kurla Road, Andheri East, 400059 
MUMBAI, IN 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 85005 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 92031, 138357, 195127 
(730) Innehaver: MECS Inc, 14522 South Outer 

Forty Road, MI63017 
CHESTERFIELD, US 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
110922 2022.04.15 

 
110935 2022.04.15 

 
111086 2022.05.06 

 
111289 2022.05.27 

 
111351 2022.06.10 

 
111751 2022.08.19 

 
111887 2022.08.26 

 
111993 2022.09.09 

 
112121 2022.09.23 

 
112163 2022.09.30 

 
148483 2022.01.09 

 
149865 2022.03.26 

 
149873 2022.03.26 

 
149900 2022.03.26 

 
149901 2022.03.26 

 
149969 2022.04.02 

 
150044 2022.04.09 

 
150059 2022.04.09 

 
150065 2022.04.09 

 
150074 2022.04.09 

 
150075 2022.04.09 

 
150098 2022.04.15 

 
150099 2022.04.15 

150100 2022.04.15 
 

150144 2022.04.15 
 

150185 2022.04.23 
 

150393 2022.05.14 
 

150403 2022.05.14 
 

150485 2022.05.14 
 

150635 2022.05.21 
 

150716 2022.05.27 
 

150795 2022.05.27 
 

150797 2022.05.27 
 

150863 2022.06.04 
 

150931 2022.06.11 
 

151183 2022.06.25 
 

151269 2022.07.02 
 

151485 2022.07.16 
 

151551 2022.07.23 
 

151665 2022.07.30 
 

151733 2022.07.30 
 

151753 2022.07.30 
 

151995 2022.08.27 
 

152018 2022.08.27 
 

152308 2022.09.17 
 

152318 2022.09.17 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

152324 2022.09.17 
 

152349 2022.09.17 
 

152486 2022.09.24 
 

152606 2022.10.01 
 

152820 2022.10.22 
 

152919 2022.10.22 
 

152981 2022.10.22 
 

153559 2022.12.03 
 

154611 2023.01.14 
 

20279 2022.09.15 
 

210854 2021.10.04 
 

211099 2021.10.11 
 

212661 2022.01.10 
 

213319 2022.02.14 
 

213448 2022.02.21 
 

213725 2022.04.11 
 

213749 2022.03.27 
 

213798 2022.03.27 
 

213811 2022.03.27 
 

213848 2022.03.27 
 

213849 2022.03.27 
 

213851 2022.03.27 
 

213890 2022.04.04 
 

213891 2022.04.04 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

213900 2022.04.04 
 

213902 2022.04.25 
 

213909 2022.04.04 
 

213911 2022.04.04 
 

213936 2022.04.11 
 

213939 2022.04.11 
 

213979 2022.04.11 
 

214147 2022.04.25 
 

214156 2022.04.25 
 

214237 2022.05.02 
 

214238 2022.05.23 
 

214255 2022.05.02 
 

214270 2022.05.02 
 

214271 2022.05.02 
 

214282 2022.05.02 
 

214285 2022.05.02 
 

214341 2022.05.10 
 

214347 2022.05.10 
 

214353 2022.05.10 
 

214354 2022.05.10 
 

214355 2022.05.10 
 

214356 2022.05.10 
 

214357 2022.05.10 
 

214400 2022.05.16 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

214483 2022.06.20 
 

214484 2022.06.20 
 

214641 2022.06.06 
 

214732 2022.06.20 
 

214747 2022.06.20 
 

214818 2022.06.27 
 

214986 2022.07.04 
 

215047 2022.07.11 
 

215065 2022.07.11 
 

215178 2022.07.18 
 

215208 2022.07.25 
 

215442 2022.08.15 
 

215476 2022.08.15 
 

215644 2022.09.05 
 

215760 2022.10.24 
 

215784 2022.09.12 
 

215798 2022.09.12 
 

216162 2022.10.24 
 

216447 2022.11.07 
 

216448 2022.11.07 
 

216449 2022.11.07 
 

41699 2022.04.29 
 

520360 2022.08.24 
 

59104 2022.03.29 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

59111 2022.03.29 
 

59118 2022.03.29 
 

59199 2022.04.12 
 

59225 2022.04.12 
 

59268 2022.04.26 
 

59309 2022.04.26 
 

59321 2022.04.26 
 

59375 2022.05.03 
 

59432 2022.05.18 
 

59433 2022.05.18 
 

59460 2022.05.18 
 

59666 2022.06.14 
 

59863 2022.07.26 
 

59951 2022.08.09 
 

60091 2022.08.30 
 

60859 2022.12.20 
 

60860 2022.12.20 
 

84426 2022.04.05 
 

84544 2022.04.07 
 

84649 2022.04.14 
 

84650 2022.04.14 
 

84673 2022.04.14 
 

85005 2022.05.29 
 

85158 2022.06.15 



                              fornyelser                        2012.04.16 - 16/12

 

101 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

85216 2022.06.15 
 

85387 2022.06.30 
 

85456 2022.07.07 
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Opphevet registreringsbeslutning 
 
201011822, varemerket M-TYPHOON. 
Registreringsbeslutningen er opphevet på grunn av 
åpenbar feil, jf. varemerkeloven § 45. 
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Resultat etter krav om administrativ overprøving 
 
 
(111) Reg.nr.: 147342 
(210) Søknadsnr.: 19875202 
(450) Reg. kunngjort: nr 47/91 - 1991.11.18 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2011.10.19 

(540) Gjengivelse av merket 

HERMES  
(541) Merket er et  ordmerke 
 Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 12 Automobiler, motorsykler, sidevogner til 

motorsykler, sykler; deler (ikke opptatt i andre klasser) 
til alle disse varer; luftpumper for biler, motorsykler og 
sykler; kjøretøydekk og -slanger samt ventiler for disse; 
gummilapper til reparasjon av hjulringer for kjøretøyer.

(730) Innehaver: 
 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 

Honoré, 75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
 Kravstiller: 
 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 

Honoré, 75008 PARIS, FR 
 Kravstillers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , 

Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO 
 Resultat: 
 Kravet om administrativ overprøving er trukket og 

saken er hevet. 
  

 
(111) Reg.nr.: 165268 
(210) Søknadsnr.: 19911823 
(450) Reg. kunngjort: nr 50/94 - 1994.11.10 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2011.06.15 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(541) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
 Gammel vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 9 Beskyttelseshjelmer for syklister, for 

motorsyklister, for skiløpere og for skøyteløpere.  
Klasse 25 Sportsklær til bruk for syklister som del av 
sykkelsporten. 

 Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
 Klasse 9 Beskyttelseshjelmer for syklister, for 

motorsyklister, for skiløpere og for skøyteløpere.
(730) Innehaver: 
 Met SpA, Via Piemonte 12, 23018 TALAMONA (SO), IT 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Kravstiller: 
 Italiaservices SpA, Via G. Marconi 39, 35010 SAN 

PIETRO IN GU (PADOVA) IT 
 Kravstillers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Registreringen er delvis slettet etter krav om 

administrativ overprøving, jf. varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 24. mars 2012. 

  

(111) Reg.nr.: 0790031 
(210) Søknadsnr.: 200211370 
(450) Reg. kunngjort: nr 50/03 - 2003.12.08 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 

 

2011.06.15 
(540) Gjengivelse av merket 

(541) Merket er et ordmerke 
 Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices.  
Klasse 5 Pharmaceutical products; sanitary products 
for medical use and for personal hygiene; disinfectants; 
dietetic substances for medical use.  

(730) Innehaver: 
 Lavipharm Group Holding, 9, rue Clairfontaine, 1341 

LUXEMBOURG, LU 
 Kravstiller: 
 Teva Pharmaceuticals Europe BV Computerweg 10 

3542DR UTRECHT NL 
 Kravstillers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 

OSLO NO 
 Resultat: 
 Den internasjonale registreringen er blitt slettet etter 

krav om administrativ overprøving på grunn av 
manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 27. mars 2012. 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0253343 
0253630 
0468112 
0468556 
0583980 
0584696 
0591197 
0774406 
0776881 
0777048 
0777471 
0777587 
0777731 
0777750 
0777785 
0777805 

0777835 
0777873 
0778086 
0778087 
0778176 
0778365 
0778366 
0778427 
0778599 
0778600 
0778669 
0778798 
0778845 
0778847 
0778853 
0778861 

0778878 
0778921 
0778944 
0779002 
0779015 
0779084 
0779102 
0779109 
0779170 
0779233 
0779243 
0779291 
0779483 
0779515 
0779581 
0779609 

0779748 
0779837 
0779907 
0780928 
0781665 
0781991 
0782228 
0782269 
0782634 
0782700 
0783324 
0784870 
0785612 
0785976 
0792940 
0794755
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0469543 
0576535 
0764671 
0764800 
0765069 
0765117 
0765368 
0765369 
0765499 
0765500 
0765539 
0765824 
0765913 
0765958 
0765990 
0766103 
0766352 
0766515 
0766521 

0766553 
0766610 
0766649 
0766788 
0766844 
0767169 
0767207 
0767218 
0767222 
0767475 
0767485 
0767489 
0767543 
0767737 
0767746 
0767960 
0767969 
0767983 
0768053 

0768076 
0768077 
0768179 
0768272 
0768273 
0768404 
0768484 
0768485 
0768552 
0768590 
0768689 
0768855 
0769414 
0769450 
0769488 
0769545 
0769546 
0769621 
0769835 

0770305 
0771202 
0771957 
0772115 
0772230 
0772433 
0772443 
0773106 
0773555 
0774010 
0774050 
0774881 
0776976 
0779946 
0780263 
0782791
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Slettede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
1054574 
1058523 
1087715
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