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(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
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(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
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(793)  Lisensinformasjon 
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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.: 264929 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114589 
(220) Inndato: 2011.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.17 

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

 Per Viderup, Erling Skakkesgate 39, 7012 
TRONDHEIM 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264930 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114590 
(220) Inndato: 2011.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.17 

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

 EIKER PAPIR AS, KLOMMESTEINVEIEN, 3300 
HOKKSUND 

(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; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264931 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114958 
(220) Inndato: 2011.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.23 

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

 Folie Invest AS, Skådalsveien 19D, 0781 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Plastemballasje. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264932 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201113767 
(220) Inndato: 2011.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.01 

de gendt 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Jurgen Maria August de Gendt, Tveitholtane 16, 4724 
IVELAND 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:19 Takbekledninger, indre og ytre, ikke av metall; 

veggbekledninger, indre og ytre, ikke av 
metall; gulv, ikke av metall. 

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:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bygging, reparasjon 
og installasjon av kjøkken, butikk og 
messeboder. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264933 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114141 
(220) Inndato: 2011.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.08 

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

 Elibelleshoes Stockholm Trading AB, Grev Turegatan 
35, 11438 STOCKHOLM, Sverige (SE) 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; vesker; 
paraplyer. 

Klasse:25 Sko. 
Klasse:35 Salgs- og forhandlertjenester av sko, vesker, 

varer fremstilt av lær og lærimitasjoner. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264934 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.09.01, EM, 010232957 
(210) Søknadsnr.: 201115007 
(220) Inndato: 2011.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.27 

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

 Green Lite AB, Box 235, 60104 NORRKÖPING, 
Sverige (SE) 

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

SANDNES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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 eller 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; papirbasert arkmateriell. 

Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål; asfalt, bek og bitumen; 
transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall); tynnplater med 
lett papirkjerne; skillevegger (ikke av metall); 
innervegger (ikke av metall); golv (ikke av 
metall); tak (ikke av metall). 

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; butikkinnredninger (ikke av metall); 
produktutstillingsenheter; utstillingsstativ; 
konferansemøbler; ingen av de forannevnte 
varene omfatter flaskekapsler eller 
flaskekorker. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264936 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114165 
(220) Inndato: 2011.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.09 

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

 DaVita Inc, 1551 Wewatta Street, CO80202 DENVER, 
USA (US) 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 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:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 
artikler, suturmaterialer. 

Klasse:16 Nyhetsbrev, løpesedler, brosjyrer, plakater, 
bannere/faner, bokmerker, magneter, penner, 
skrivesaker/papirvarer/brevpapir, visittkort, 
magasiner, journaler/tidsskrifter innen området 
nyresykdom; papir, papp og varer laget av 
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264937 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114166 
(220) Inndato: 2011.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.09 

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

 DaVita Inc, 1551 Wewatta Street, CO80202 DENVER, 
USA (US) 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 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:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 
artikler, suturmaterialer. 

Klasse:16 Nyhetsbrev, løpesedler, brosjyrer, plakater, 
bannere/faner, bokmerker, magneter, penner, 
skrivesaker/papirvarer/brevpapir, visittkort, 
magasiner, journaler/tidsskrifter innen området 
nyresykdom; papir, papp og varer laget av 
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264938 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114159 
(220) Inndato: 2011.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.09 

DELTEK PM COMPASS 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Deltek Inc, 13880 Dulles Corner Lane, VA20171 
HERNDON, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computersoftware innen området 

prosjektledelse og brukermanualer solgt dertil. 
Klasse:42 Prosjektstyringstjenester via en webbasert 

portal. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264939 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201112586 
(220) Inndato: 2011.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.07 

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

 Noramix Invest AS, Postboks 148, 5871 BERGEN 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
on-lineannonsering på datanettverk; 
reklameoppslag; utarbeidelse og publisering 
av reklametekster; utleie av reklameplass; 
rubrikkannonser, herunder via regionale 
og/eller globale datamaskinnettverk; 
telefonkatalogvirksomhet, nemlig 
salgsfremmende tiltak for andres varer og 
tjenester via trykte kataloger, via kodede 
media og via distribusjon av materiell gjennom 
kommunikasjonsnettverk, herunder globale 
kommunikasjonsnettverk. 

Klasse:38 Datakommunikasjonstjenester; dataassistert 
overføring av meldinger, beskjeder, 
informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk 
postoverføring; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via 
datamaskiner. 

Klasse:42 Tilveiebringe en on-line brukertjeneste for 
postering, markedsføring, salg og videresalg 
av varer og tjenester via globale datanettverk, 
samt for innsamling og spredning av 
statistiske, kvantitative og kvalitative 
informasjoner om salg og videresalg av varer 
og tjenester via globale datanettverk; 
tilveiebringe analyser og anskaffelse av 
statistikk, kvantitativ og kvalitativ informasjon 
vedrørende salg og videresalg av varer og 
tjenester via globale datanettverk, 
dataprogrammering; vedlikeholdstjenester for 
dataprogramvare; utleie av tilgangstid til 
databaser; tilgangstjenester til globale 
datanettverk og andre nettverkssystemer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264940 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201112588 
(220) Inndato: 2011.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.07 

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

 Noramix Invest AS, Postboks 148, 5871 BERGEN 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
on-lineannonsering på datanettverk; 
reklameoppslag; utarbeidelse og publisering 
av reklametekster; utleie av reklameplass; 
rubrikkannonser, herunder via regionale 
og/eller globale datamaskinnettverk; 
telefonkatalogvirksomhet, nemlig 
salgsfremmende tiltak for andres varer og 
tjenester via trykte kataloger, via kodede 
media og via distribusjon av materiell gjennom 
kommunikasjonsnettverk, herunder globale 
kommunikasjonsnettverk. 

Klasse:38 Datakommunikasjonstjenester; dataassistert 
overføring av meldinger, beskjeder, 
informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk 
postoverføring; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via 
datamaskiner. 

Klasse:42 Tilveiebringe en on-line brukertjeneste for 
postering, markedsføring, salg og videresalg 
av varer og tjenester via globale datanettverk, 
samt for innsamling og spredning av 
statistiske, kvantitative og kvalitative 
informasjoner om salg og videresalg av varer 
og tjenester via globale datanettverk; 
tilveiebringe analyser og anskaffelse av 
statistikk, kvantitativ og kvalitativ informasjon 
vedrørende salg og videresalg av varer og 
tjenester via globale datanettverk, 
dataprogrammering; vedlikeholdstjenester for 
dataprogramvare; utleie av tilgangstid til 
databaser; tilgangstjenester til globale 
datanettverk og andre nettverkssystemer. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264941 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201115001 
(220) Inndato: 2011.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.27 

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

 Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE  
SWINDON, WILTSHIRE, Storbritannia (GB) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 

brensel og drivstoffer; tilsetninger for brensel. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264942 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114129 
(220) Inndato: 2011.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.08 

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke 
(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   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264943 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.05, US, 85/487,312 
(210) Søknadsnr.: 201115285 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264944 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.05, US, 84/487,361 
(210) Søknadsnr.: 201115286 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264945 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.05, US, 85/487,347 
(210) Søknadsnr.: 201115287 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264946 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.05, US, 85/487,302 
(210) Søknadsnr.: 201115288 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264947 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201114144 
(220) Inndato: 2011.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.08 

Et stort stykke Norge 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Berit Schau Solberg, Hansebråtan 23, 3408 TRANBY 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:21 Vannflasker, i kvadratisk størrelse; bokser av 
plast og glass, samt av annet miljøvennlig 
materiale. 

Klasse:32 Vann på flaske. 
Klasse:35 Salg av vannflasker og vann på flaske, i alle 

distribusjonsledd.  
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264948 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201101271 
(220) Inndato: 2011.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.01 

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

 Top Temp Holding AS, Strandgata 19, 0152 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 
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   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264949 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201115011 
(220) Inndato: 2011.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.27 

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

 SKAANSAR FOTOHANDEL, Roavegen 8, 2613 
LILLEHAMMER 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 

veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 
artikler, suturmaterialer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 264950 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 200906175 
(220) Inndato: 2009.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.12 

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

 Argus Øyeklinikk AS, Akersgt. 35, 0158 OSLO 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:44 Medisinske tjenester herunder øyemedisinske 
tjenester; helsetjenester; klinikker; 
farmasøytiske tjenester; optikervirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 



registrerte varemerker 2012.04.23 - 17/12

 

10 
 

(111) Reg.nr.: 264951 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201113508 
(220) Inndato: 2011.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.28 

SABI SUSHI 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SABI SUSHI MASTER AS, Kydnaveien 50, 4310 
HOMMERSÅK 

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 

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, sushi. 

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

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; restauranter; catering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264952 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2011.08.05, US, 85/390,951 
(210) Søknadsnr.: 201114193 
(220) Inndato: 2011.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

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

 C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 
MURRAY HILL, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig 

stentimplantat og 
stentimplantatleveringssystem og deler og 
tilbehør dertil. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264953 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201110829 
(220) Inndato: 2011.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.26 

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

 STRAYE TRADING AS, Tomteveien 47, 1618 
FREDRIKSTAD 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske 

kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av 
metall (isenkramvarer); metallrør, 
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt 
metall (ikke opptatt i andre klasser); uedle 
metaller og legeringer av disse; transportable 
hus av metall. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; oppstilling, for andre, av et 
utvalg av varer og informasjonsmateriale om 
tjenester knyttet til byggevarer, 
byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet, snekker- og 
tømrertjenester (unntatt transport av varene) 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene; import og salg av 
byggevarer. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, herunder montering 
av tak, fasader, interiører, kjølelager, 
fryselager, kjølerom, fryserom, industribygg, 
snekkertjenester. 

Klasse:40 Tømrertjenester. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264954 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201110830 
(220) Inndato: 2011.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.26 

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

 STRAYE TRADING AS, Tomteveien 47, 1618 
FREDRIKSTAD 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske 

kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av 
metall (isenkramvarer); metallrør, 
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt 
metall (ikke opptatt i andre klasser); uedle 
metaller og legeringer av disse; transportable 
hus av metall. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; oppstilling, for andre, av et 
utvalg av varer og informasjonsmateriale om 
tjenester knyttet til byggevarer, 
byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet, snekker- og 
tømrertjenester (unntatt transport av varene) 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene; import og salg av 
byggevarer. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; herunder montering 
av tak, fasader, interiører, kjølelager, 
fryselager, kjølerom, fryserom, industribygg, 
snekkertjenester. 

Klasse:40 Tømrertjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264955 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.05, US, 85/487,336 
(210) Søknadsnr.: 201115290 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264956 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201115318 
(220) Inndato: 2011.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.30 

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

 Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, 
CT06053 NEW BRITAIN, USA (US) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Kl. 09: Vitenskapelige, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske, optiske, 
målings-, signalering, apparater og 
instrumenter; apparater for opptak, overføring 
eller gjengivelse av lyd og bilder; audio-
apparater, videoapparater; 
telekommunikasjonsapparater; computer 
hardware og computer software; computere 
brukt i forbindelse med elektroniske 
adgangskontrollsystemer, elektroniske 
døradgangskontroller og elektroniske 
nøkkeladgangskontrollinnretninger; 
elektroniske databehandlingsutstyr for bruk i 
forbindelse med elektroniske 
adgangskontrollsystemer, elektroniske 
døradgangskontroller og elektroniske 
nøkkeladgangskontrollinnretninger; 
styreapparater for mikrobehandling i 
forbindelse med elektroniske 
adgangskontrollsystemer, elektroniske 
døradgangskontroller og elektroniske 
nøkkeladgangskontrollinnretninger; 
avleserapparater for tegn i forbindelse med 
elektroniske adgangskontrollsystemer, 
elektroniske døradgangskontroller og 
elektroniske nøkkeladgangskontrollapparater; 
computertegn for bruk i forbindelse med 
elektroniske adgangskontrollsystemer, 
elektroniske døradgangskontroller og 
elektroniske nøkkeladgangskontrollapparater; 
maskinlesbare databærere for bruk i 
forbindelse med elektroniske 
adgangskontrollsystemer, elektroniske 
døradgangskontroller og elektroniske 
nøkkeladgangskontrollapparater; computer 
software for bruk i forbindelse med 
elektroniske adgangskontrollsystemer, 
elektroniske døradgangangskontroller og 
elektroniske nøkkeladgangskontrollapparater; 
elektroniske adgangskontrollsystemer; 
elektroniske døradgangskontroller; 
elektroniske nøkkeladgangskontrollapparater; 
computer software for bruk med elektroniske 
adgangskontrollsystemer, computer software 
for bruk med adgang til fasiliteter og for å 
autorisere bruk av utstyr på stedet (premises); 
alarmer; sentraliserte sikkerhetsalarmer; 
sentraliserte sikkerhetssystemer; alarmer for å 
overvåke bevegelser av mennesker; 
tyverialarmer (annet enn for kjøretøy); 
tyverialarmer tilpasset for bruk med 
videoapparater; akustiske 
alarmapparater(annet enn for kjøretøy); 
elektrisk drevne alarmer (annet enn for 
kjøretøy); elektroniske alarmer (annet enn for 
kjøretøy); innbruddsalarmer (annet enn for 
kjøretøy); låser (elektriske) med alarmer; 
innbruddsalarmer (annet enn for kjøretøy); 
tele-radio kontroller for elektroniske 
innbruddsalarmer; varslingsalarmer (annet enn 
for kjøretøy); kameraer; videokameraer; 
videokamera sikkerhetsapparater; 

videokamera sikkerhetsanlegg; videokamera 
tilpasset til overvakningsformål; videokamera 
tilpasset til sikkerhetsformål, mikrofoner; 
elektriske eller elektroniske installasjoner i 
forbindelse med i sikkerhet; 
sikkerhetsapparater for bygninger; 
sikkerhetsapparater for behandling av 
audiosignaler; sikkerhetsapparater for 
behandling av videosignaler; 
sikkerhetsapparater for mottak av 
audiosignaler; sikkerhetsapparater for mottak 
av videosignaler; apparater for 
sikkerhetskontroll; innretninger for 
sikkerhetskontroll; sikkerhetsanordninger for 
dører for bygninger, elektriske 
sperremekanismer; sikkerhetsinnretninger for 
vinduer for bygninger; elektriske 
adgangssikkerhetsapparater; apparater og 
innretninger for bruk i sikkerhetskontroll; 
sikkerhetsapparater og innretninger for bruk 
ved kontrollert adgang; apparater for elektrisk 
eller elektronisk kontrollert adgangssikkerhet; 
apparater og innretninger for kontrollert 
adgangssikkerhet, kameraovervåking; 
apparater og innretninger for bruk i 
datasikkerhet eller for datasikkerhetsformål; 
sikkerhetsapparater for bygninger; apparater 
for lokalisering av inntrenger; apparater og 
instrumenter for forebygging av tyveri; 
elektriske apparater for sikkerhetsformål 
(annet enn for kjøretøy), elektriske enheter for 
sikkerhetsformål (annet enn for kjøretøy); 
elektrisk drevne sikkerhetsapparater (annet 
enn for kjøretøy), elektrisk drevne 
sikkerhetsapparater (annet enn for kjøretøy); 
elektroniske komponenter for 
sikkerhetsinstallasjoner; sikkerhetsapparater 
for bruk på kontorer, overvåkingsapparater og 
instrumenter; sikkerhetsapparater for opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; 
computer software for kommunikasjon og 
sikringssystemer; computer hardware for 
kommunikasjon og sikringssystemer; 
apparater, instrumenter eller enheter for bruk 
med data eller videomeldinger; apparater, 
instrumenter eller enheter for bruk i 
mobiltelefoni; apparater, instrumenter eller 
enheter alle av typen radiosendere eller -
mottakere; apparater, instrumenter eller 
enheter tilpasset for bruk i lokaliserings- eller 
bevegelsesoppsporing, eller av typen 
panikkalarm; computere, elektronisk 
databehandlingsutstyr, kontrollapparater for 
mikrobehandlingsdata, apparater for avlesning 
av tegn; tegn, tagger og kort alle tilpasset for 
bruk i eller med computere, eller for bruk i eller 
med elektronisk databehandlingsutstyr, eller 
for bruk i eller med kontrollapparater og 
mikrobehandlingsdata, eller for bruk i eller med 
apparater for avlesning av tegn; maskinlesbare 
databasrere; computer software; computere, 
elektronisk databehandlingsutstyr, 
kontrollapparater for mikrobehandlingdata, 
apparater for avlesning av tegn, tegn, tagger 
og kort alle tilpasset for bruk i eller med 
computere, eller for bruk i eller med elektronisk 
databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med 
kontrollapparater or mikrobehandlingsdata, 
eller for bruk i eller med apparater for 
avlesning av tegn; maskinlesbare databærere; 
computer software alle for bruk i å gi adgang til 
områder (premises) eller fasiliteter eller for å 
autorisere bruk av utstyr eller alle for bruk med 
elektroniske adgangskontrollsystemer, eller for 
bruk med elektroniske dørtilgangskontroller, 
eller for bruk med elektronisk 
nøkkeladgangskontrollapparater; batterier, 
batteripakker, kraftforsyningsenheter (power 
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packs) og batteriladere; deler, komponenter og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 

Klasse:37 Installasjonsvirksomhet, 
vedlikeholdsvirksomhet og 
reparasjonsvirksomhet; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner 
og utstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av alarmer; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av innbruddsalarmer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
sentraliserte sikkerhetsovervåknings apparater 
og innretninger; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av sentralisert 
sikkerhetsovervåkningstjenester; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av computere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
computersystemer, av mikroprosessor basert 
kontrollapparater, av apparater for avlesning 
av tegn, av elektroniske 
adgangskontrollsystemer og elektronisk 
autorisasjonssystemer; computer 
supporttjenester; rådgivings- eller 
informasjonstjenester vedrørende alle de 
forannevnte tjenester, (uansett om de er tilbudt 
online fra den computer database eller på 
Internett); tilveiebringelse av en nettside på 
internett for å skaffe informasjon, rådgivnings- 
og konsultasjonstjenester vedrørende de 
forannevnte tjenester. 

Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; 
utdannelsesvirksomhet; opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med 
software; opplærings - og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av sikkerhetsalarmer; opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av overvåkningsutstyr, opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av apparater for telekommunikasjon, 
opplærings- og utdannelsesvirksomhet i 
forbindelse med bruk og drift av alarmer, 
opplærings- og utdannelsesvirksomhet i 
forbindelse med bruk og drift av sentraliserte 
sikkerhetsalarmer, opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av kamera, opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av videokamera, opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av videokamera sikkerhetsapparater, 
opplærings- og utdannelsesvirksomhet i 
forbindelse med bruk og drift av videokamera 
sikkerhetsanlegg, opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av videokamera sikkerhetsinnretninger, 
opplærings- og utdannelsesvirksomhet i 
forbindelse med bruk og drift av elektriske og 
elektroniske sikkerhetsanlegg, opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med bruk 
og drift av sikkerhetsinnretninger, opplærings- 
og utdannelsesvirksomhet i forbindelse med 
bruk og drift av sikkerhetsanordning, 
opplærings- og utdannelsesvirksomhet i 
forbindelse med bruk og drift av 
sikkerhetsinnretninger; opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med 
elektronisk adgangskontrollsystemer; 
opplærings- og utdannelsesvirksomhet i 
forbindelse med bruk og håndtering av 
autorisasjonssystemer; opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med 
datamaskinsystemer; opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med 
elektronisk adgangskontrollsystemer for 
adgang til installasjoner (facilities); opplærings- 
og utdannelsesvirksomhet i forbindelse med 
elektronisk adgangskontrollsystemer for 
autorisasjon av bruk av ustyr på områder 

(premises); opplærings- og 
utdannelsesvirksomhet i forbindelse med 
elektroniske adgangskontroll- og 
autorisasjonssystemer og 
datamaskinsystemer. 

Klasse:42 Rådgivningstjenester i forbindelse med 
software og vedlikehold av software; design, 
vedlikehold, utleie og oppdatering av computer 
software; computertjenester; utleie av 
datamaskiner: programmering for 
datamaskiner; design av computer hardware; 
konsulenttjenester innen computer hardware; 
analysering av datasystemer; utarbeidelse av 
dataprogrammer; konsulenttjenester innen 
datamaskiner; design, vedlikehold, utleie og 
oppdatering av computer software for bruk i 
forbindelse med elektroniske 
adgangskontrollsystemer, eller i sammenheng 
med elektroniske døradgangskontroller 
adgangsdører eller i forbindelse med 
elektroniske 
nøkkeladgangskontrollinnretninger; 
computertjenester i forbindelse med 
elektronisk adgangskontrollsystemer, eller i 
forbindelse med elektroniske 
døradgangskontroller eller i forbindelse med 
elektrisk nøkkeladgangskontrollinnretninger; 
datamaskinutleie for bruk i forbindelse med 
elektronisk adgangskontrollsystemer, eller i 
forbindelse med elektronisk 
døradgangskontroller eller i forbindelse med 
elektronisk nøkkeladgangskontrollapparater; 
datamaskin programmering i forbindelse med 
elektronisk adgangskontrollsystemer, eller i 
forbindelse med elektronisk 
døradgangskontroller eller i forbindelse med 
elektronisk nøkkeladgangskontrollapparater; 
design av computer hardware for bruk i 
forbindelse med elektronisk 
adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse 
med elektronisk døradgangskontroller eller i 
forbindelse med elektronisk 
nøkkeladgangskontrollapparater; 
konsulenttjenester innenfor computer 
hardware i forbindelse med elektronisk 
adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse 
med elektronisk døradgangskontroller eller i 
forbindelse med elektronisk 
nøkkeladgangskontrollapparater; analysering 
av datasystemer i forbindelse med elektronisk 
adgangskontroll systemer, eller i forbindelse 
med elektronisk døradgangskontroller eller i 
forbindelse med elektronisk nøkkel 
adgangskontrollinnretninger; computer 
software design i forbindelse med elektronisk 
adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse 
med elektronisk døradgangskontroller eller i 
forbindelse med elektronisk 
nøkkeladgangsinnretninger; konsulenttjenester 
innen datamaskiner i forbindelse med 
elektronisk adgangskontrollsystemer, eller i 
forbindelse med elektronisk 
døradgangskontroller eller i forbindelse med 
elektronisk nøkkeladgangskontroll 
innretninger; konsulenttjenester i forbindelse 
med elektronisk adgangskontroll og 
autorisering; konsulenttjenester i forbindelse 
med elektronisk døradgangskontroller og 
autorisasjoner; design, vedlikehold og 
oppdatering av computer software for bruk ved 
elektronisk adgangskontrollsystemer for 
adgang til installasjoner (facilities); design, 
vedlikehold og oppdatering av computer 
software for bruk i elektronisk 
adgangskontrollsystemer for autorisasjon av 
bruk av utstyr på stedet (premises); design, 
vedlikehold og oppdatering av computer 
hardware for bruk i elektronisk 
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adgangskontrollsystemer for adgang til 
installasjoner (facilities); design, vedlikehold og 
oppdatering av computer hardware for 
autorisasjon av bruk av ustyr på stedet 
(premises). 
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leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
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forstyrrelser forbundet med 
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Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av 

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264966 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2011.12.05, US, 85/438,185 
(210) Søknadsnr.: 201115295 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
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leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
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leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
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sykdommer og forstyrrelser. 
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leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
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og -forstyrrelser samt sykdommer og 
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forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
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og -forstyrrelser samt sykdommer og 
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(300) Søknadsprioritet 2011.10.03, US, 85/438,131 
(210) Søknadsnr.: 201115303 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264977 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201115306 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

Ingers Lavkarbo 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hverdagskost Fibermat AS, Nedre Bogenvei 14, 3150 
TOLVSRØD 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, 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 spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is. 
 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264978 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201113253 
(220) Inndato: 2011.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.22 

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

 Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig 

farmasøytiske preparater for behandling av 
sykdommer og/eller forstyrrelser relatert til 
alkoholbruk, angst, ben- og skjelettsykdommer 
og -forstyrrelser, blodforstyrrelser, kreft, 
kardiovaskulære sykdommer, 
kolesterolforstyrrelser, sykdommer og 
forstyrrelser på sentralnervesystemet, diabetes, 
endokrine sykdommer og forstyrrelser, 
gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, 
hormonelle sykdommer og forstyrrelser, 
betennelser og betennelsessykdommer og -
forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, 
nyresykdommer og -forstyrrelser, 
nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, 
nevrologiske forstyrrelser, fedme, smerte, 
forplantningssystemsykdommer og -
forstyrrelser, urologiske forstyrrelser, 
dyslipidemia, søvnforstyrrelser, migrene, 
stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, 
angstspektrumforstyrrelser, aterosklerose, 
Alzheimers; antipsykotika; antidepressiva; 
farmasøytiske preparater for bruk i behandling 
av diabetes; farmasøytiske preparater for bruk i 
behandling av reumatoid artritt; farmasøytiske 
preparater for bruk i behandling av Crohns 
sykdom, systemisk lupus erytematosus og 
ankyloserende spondylittsykdom; farmasøytiske 
preparater for bruk i behandling av psoriasis og 
psoriatisk artritt; farmasøytiske preparater for 
bruk i behandling av autoimmune forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264979 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201113258 
(220) Inndato: 2011.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.23 

SCANDINAVIAN DESIGN GROUP 
SDG 

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

 Scandinavian Design Group AS, Postboks 4340 
Nydalen, 0402 OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); trykktyper; klisjéer. 

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

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

Klasse:42 Strategisk design; emballasje design; 
industrielt design; grafisk formgivning; 
rådgivning for immateriell eiendomsrett; 
industridesign, industriell formgivning; 
interiørarkitekttjenester; interiørdekorering; 
interiørkonsulentvirksomhet; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger); 
motedesigntjenester; tegning; utforming og 
utarbeidelse av forretningskjennetegn; 
varemerkebygging (branding) 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264980 
(151) Reg.dato.: 2012.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201113261 
(220) Inndato: 2011.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.23 

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

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig 

farmasøytiske preparater for behandling av 
sykdommer og/eller forstyrrelser relatert til 
alkoholbruk, angst, ben- og skjelettsykdommer 
og -forstyrrelser, blodforstyrrelser, kreft, 
kardiovaskulære sykdommer, 
kolesterolforstyrrelser, sykdommer og 
forstyrrelser på sentralnervesystemet, diabetes, 
endokrine sykdommer og forstyrrelser, 
gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, 
hormonelle sykdommer og forstyrrelser, 
betennelser og betennelsessykdommer og -
forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, 
nyresykdommer og -forstyrrelser, 
nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, 
nevrologiske forstyrrelser, fedme, smerte, 
forplantningssystemsykdommer og -
forstyrrelser, urologiske forstyrrelser, 
dyslipidemia, søvnforstyrrelser, migrene, 
stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser; 
antipsykotika; antidepressiva; farmasøytiske 
preparater for bruk i behandling av 
angstspektrumforstyrrelser, aterosklerose, 
Alzheimers; farmasøytiske preparater for bruk i 
behandling av diabetes; farmasøytiske 
preparater for bruk i behandling av reumatoid 
artritt; farmasøytiske preparater for bruk i 
behandling av Crohns sykdom, systemisk lupus 
erytematosus og ankyloserende 
spondylittsykdom; farmasøytiske preparater for 
bruk i behandling av psoriasis og psoriatisk 
artritt; farmasøytiske preparater for bruk i 
behandling av autoimmune forstyrrelser; 
veterinære preparater. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264981 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201109742 
(220) Inndato: 2011.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.25 

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

 Dressmann AS, Postboks 124, 1376 BILLINGSTAD 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 
0116 OSLO 

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

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

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 Salg av varene i de ovennevnte vareklassene. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264982 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2011.09.06, US, 85/415,366 
(210) Søknadsnr.: 201113753 
(220) Inndato: 2011.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.30 

OIL RIG 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Akita Inc, 2711 Centerville Road, Suite 400, DE19808 
WILMINGTON, USA (US) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet innenfor eiendom og 
ulykker. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264983 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201114145 
(220) Inndato: 2011.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.09 

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

 LABAN EIENDOM AS, Postboks 1050 Hoff, 0218 
OSLO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

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

Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264984 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201114146 
(220) Inndato: 2011.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.09 

r-ex 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LABAN EIENDOM AS, Postboks 1050 Hoff, 0218 
OSLO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

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

Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264985 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201114147 
(220) Inndato: 2011.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.09 

room express 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LABAN EIENDOM AS, Postboks 1050 Hoff, 0218 
OSLO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 

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

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264986 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201114234 
(220) Inndato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

Bolle i ovnen 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KRISTIN MORK, ULLEVÅLSVEIEN 55, 0171 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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; 
midlertidig innlosjering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264987 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201200008 
(220) Inndato: 2012.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.02 

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

 Wolverine World Wide Inc, 9341 Courtland Dr., N.E, 
MI49351 ROCKFORD, USA (US) 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264988 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2011.10.03, US, 85/438,149 
(210) Søknadsnr.: 201115304 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264989 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2011.10.03, US, 85/438,158 
(210) Søknadsnr.: 201115305 
(220) Inndato: 2011.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.29 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US) 

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

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

leversykdommer og -forstyrrelser, auto-immune 
sykdommer og -forstyrrelser, virussykdommer 
og -forstyrrelser samt sykdommer og 
forstyrrelser forbundet med 
organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske 
preparater for behandling av gastrointestinale 
sykdommer og forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264990 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201200001 
(220) Inndato: 2012.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.02 

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

 ELIN ERLAND, MOBAKKEN 12, 3732 SKIEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Sølvsmykker og bunadssølv 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264991 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2011.07.08, CH, 58041/2011 
(210) Søknadsnr.: 201115281 
(220) Inndato: 2011.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.30 

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

 Alstom Wind S I U, Roc Boronat, 08005 BARCELONA, 
Spania (ES) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Vindkraftverk. 
Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

vindkraftverk. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264992 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201112583 
(220) Inndato: 2011.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.04 

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

 Birsen Nyberg, Drottninggatan 83, 11160 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 
Ola Nyberg, Drottninggatan 83, 11160 STOCKHOLM, 
Sverige (SE) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kosmetikk for dyr; sjampo for dyr; hud-, pels- 
og labbestellspreparater. 

Klasse:18 Lærremmer for dyr; nylonremmer for dyr; 
halsbånd for dyr, dekkener, klær og 
beskyttelsesklær for dyr; tepper for dyr; 
munnkurver. 

Klasse:31 Dyrefor; strø for dyr; kattesand; godterier for 
dyr; drikker for dyr; spiselige tyggeben for dyr; 
tyggeben og tyggeleker av oksehud for dyr. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264993 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201107437 
(220) Inndato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

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

 Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 
OSLO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller 
papir, plaslemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer. 

Klasse:29 Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske 
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser; 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter; 
middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer; 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt; 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i 
form av fruktsorbe, frukt mousse; ferdigretter i 
form av friske salatblandinger; tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form; kjølt, 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 Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer, 
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sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel; wraps; pasta; müsli 
(kornblanding); cous cous; ferdigmat 
bestående av cous cous, bulgur; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt; 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher); dressinger; middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt; desserter i form av iskrem, 
frossen yoghurt og sorbéer, alt ovennevnte i 
enkel form eller spesialblandet med blandinger 
slike som godteri, frukt og nøtter; softis, 
iskremshake, frossen yoghurtshake, 
sorbeshake, malter, frosne drikker; frosne 
desserter, frosne søtsaker, kaker, paier og 
iskremkjeks og kremmerhus; tapas i form av 
pasta; ferdigretter i form av havregrøt; kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

Klasse:32 Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies; 
drikke og smoothies, inkludert frukt og 
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert 
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller 
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies, 
ferskpresset juice; øl; mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker 

Klasse:35 Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food 
varer og de overfornevnte varer i klassene 29, 
30 og 32, administrasjon av dagligvarehandel 
og servicehandel, annonse og 
reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet, 
salgsfremmende tjenester, annonse- og 
reklamevirksomhet, spredning av 
reklameannonser, utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, 
rådgivning om reklame og 
forretningsprofilering. Oppstilling for andre av 
dagligvarer, fast food varer og overfornevnte 
varer i klassene 29, 30 og 32. Kundeveiledning 
ved salg av dagligvarer, fast food varer og 
overfornevnte varer i klassene 29, 30 og 32. 
Salg og markedsføring av matvarer og 
dagligvarer herunder, salg og markedsføring 
av meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 

fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og 
relaterte produkter, frossen yoghurt og 
relaterte produkter, sorbéer og relaterte 
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller 
spesialblandet med blandinger slike som 
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake, 
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter, 
smoothies og frosne drikker, frosne desserter, 
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks 
og kremmerhus, tapas i form av pasta, 
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, mineralvann, juice, 
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies, 
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og -
smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- 
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eller grønnsakssmakstilsatt drikke og 
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer 

Klasse:40 Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast 
food varer og andre varer i klassene 29, 30 og 
32, herunder bearbeiding og produksjon av 
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og 
relaterte produkter, frossen yoghurt og 

relaterte produkter, sorbéer og relaterte 
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller 
spesialblandet med blandinger slike som 
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake, 
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter, 
smoothies og frosne drikker, frosne desserter, 
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks 
og kremmerhus, tapas i form av pasta, 
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, mineralvann, juice, 
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies, 
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og -
smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- 
eller grønnsakssmakstilsatt drikke og 
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, 
catering. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 264994 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201112076 
(220) Inndato: 2011.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.26 

MALTHUS CAMP HOTEL 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Malthus AS, Postboks 245, 4066 STAVANGER 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:37 Utførelse av grunnarbeider; byggevirksomhet; 

reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; rengjørings- og 
vedlikeholdstjenester; byggeledelse; montering 
og demontering av transportable bygninger; 
vaktmestertjenester tilhørende i denne 
klassen. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; flytting av transportable 
bygninger. 

Klasse:42 Design og utvikling av transportable bygninger 
og mobile anleggsleirer; tekniske 
prosjektstudier; arkitekttjenester; 
interiørdekorering; ingeniørvirksomhet; teknisk 
drift av anleggsleirer. 
 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; utleie av transportable 
bygninger; hotellvirksomhet; drift, leasing og 
utleie av anleggsleirer 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264995 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201110088 
(220) Inndato: 2011.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.06 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, Sveits 
(CH) 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetiske næringsmidler og stoffer bearbeidet 
for medisinsk og klinisk bruk; formulert melk, 
næringsmidler og næringsstoffer for spedbarn 
og småbarn; næringsmidler og næringsstoffer 
for barn og syke tilpasset for medisinsk bruk; 
næringsmidler og -stoffer for gravide og 
ammende mødre tilpasset medisinsk bruk; 
kosttillegg og dietetiske tillegg tilpasset for 
medisinsk bruk; vitaminpreparater, mineral 
ernæringspreparater; medisinske konfektyrer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264996 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201106342 
(220) Inndato: 2011.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.07 

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

 Pulsapoteket AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 

Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater, unntatt konfektyrer for medisinske 
formål; næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; 
materialer til tannplombering og til tannavtrykk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider.  

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, unntatt 
hørselshjelpemidler og høreapparater; 
kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske 
artikler; suturmaterialer.  

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

Klasse:35 Salg av apotekvarer, nemlig farmasøytiske og 
veterinære preparater og stoffer, kosmetiske 
produkter, bandasjer og andre 
forbindingsprodukter, vitamin- og 
kosttilskuddsprodukter; utsendelse av 
reklamemateriell, annonse- og 
reklamevirksomhet. 

Klasse:44 Apotekvirksomhet; medisinsk og hygienisk 
behandling, konsultasjoner i farmasøytiske 
spørsmål; skjønnhetspleie; 
veterinærbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264997 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201102234 
(220) Inndato: 2011.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
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EUROCONNECT 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse 
20, 53113 BONN, Tyskland (DE) 

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

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

markedsføring; direkte markedsføring: 
tjenester i forbindelse med bistand ved ledelse 
av bedrifter; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; bedriftsrådgivning, særlig innen 
områdene transport og logistikk; oppdatering 
av annonse¬ og reklamemateriale; kostpris-
analyser; bokføring; revisjon; flyttetjenester for 
bedrifter; regnskapsføring; oppsett av 
statistikk; markedsundersøkelser; 
meningsmåling; publisering av reklametekster; 
tjenester i forbindelse med 
handelsinformasjon; arrangering og sluttføring 
av handelstransaksjoner, herunder innenfor 
rammeverket for e-handel; arrangering, 
sluttføring og håndtering av kontrakter for kjøp 
og salg av varer og for bruk av tjenester; 
distribusjon av vareprøver; forsendelse av 
annonser og reklame; dokumentkopiering; PR-
¬virksomhet; faglige forretnings- og 
organisasjonsrådgivning; innsamling, 
innbinding, adressering og pakking i 
konvolutter av varer, særlig brev og pakker; 
markedsrådgivning; utvikling av annonse-, 
reklame- og markedsføringsstrategier; 
rådgivning vedrørende direkte markedsføring; 
plassering av ordre og fakturahåndtering, 
herunder innenfor rammeverket for e-handel. 

Klasse:36 Tollspeditørtjenester (tollklarering) for 
tredjeparter; forsikringsvirksomhet; 
transportforsikringsvirksomhet; 
forsikringsmeglingstjenester, 
særligtransportforsikringsmegling; elektronisk 
handelsbetalingstjenester; finansiell 
virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med 
fasteiendom. 

Klasse:39 Lagringsinformasjon; administrasjon av 
lagerplass, nemlig lagringsinformasjon; utleie 
av lagringsbeholdere, utleie av lager; 
opprettelse av befordringsdokumenter 
(transport); frankering av varer, særlig brev og 
pakker, herunder online. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(546) kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pulsapoteket AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 

Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater, unntatt konfektyrer for medisinske 
formål; næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; 
materialer til tannplombering og til tannavtrykk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider. 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, unntatt 
hørselshjelpemidler og høreapparater; 
kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske 
artikler; suturmaterialer. 

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

Klasse:35 Salg av apotekvarer, nemlig farmasøytiske og 
veterinære preparater og stoffer, kosmetiske 
produkter, bandasjer og andre 
forbindingsprodukter, vitamin- og 
kosttilskuddsprodukter; utsendelse av 
reklamemateriell, annonse- og 
reklamevirksomhet. 

Klasse:44 Apotekvirksomhet; medisinsk og hygienisk 
behandling, konsultasjoner i farmasøytiske 
spørsmål; skjønnhetspleie; 
veterinærbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 264999 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201107438 
(220) Inndato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

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

 Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 
OSLO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller 
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer. 

Klasse:29 Meieriprodukter; yoghurt; riskrem, ferske 
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper; 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser; 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer; 
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter; 
middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer; 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt; 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i 
form av friske salatblandinger; tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form; 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 Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 

eller maismel; wraps; pasta; müsli 
(kornblanding); cous cous; ferdigmat 
bestående av cous cous, bulgur; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt; 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt; 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher); dressinger; middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt; desserter i form av iskrem, 
frossen yoghurt, sorbéer, alt ovennevnte i 
enkel form eller spesialblandet med blandinger 
slike som godteri, frukt og nøtter; softis, 
iskremshake, frossen yoghurtshake, 
sorbéshake, malter og frosne drikker; frosne 
desserter, frosne søtsaker, kaker, paier og 
iskremkjeks og kremmerhus; tapas i form av 
pasta; ferdigretter i form av havregrøt; kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulvet; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

Klasse:32 Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies; 
drikke og smoothies, inkludert frukt og 
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert 
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller 
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies, 
ferskpresset juice; øl; mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:35 Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food 
varer og de overfornevnte varer i klassene 29, 
30 og 32, administrasjon av dagligvarehandel 
og servicehandel, annonse og 
reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet, 
salgsfremmende tjenester, annonse- og 
reklamevirksomhet, spredning av 
reklameannonser, utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, 
rådgivning om reklame og 
forretningsprofilering. Oppstilling for andre av 
dagligvarer, fast food varer og overfornevnte 
varer i klassene 29, 30 og 32. Kundeveiledning 
ved salg av dagligvarer, fast food varer og 
overfornevnte varer i klassene 29, 30 og 32. 
Salg og markedsføring av matvarer og 
dagligvarer herunder, salg og markedsføring 
av meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
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ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og 
relaterte produkter, frossen yoghurt og 
relaterte produkter, sorbéer og relaterte 
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller 
spesialblandet med blandinger slike som 
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake, 
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter, 
smoothies og frosne drikker, frosne desserter, 
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks 
og kremmerhus, tapas i form av pasta, 
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, mineralvann, juice, 
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies, 
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og -
smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- 
eller grønnsakssmakstilsatt drikke og 

smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer 

Klasse:40 Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast 
food varer og andre varer i klassene 29, 30 og 
32, herunder bearbeiding og produksjon av 
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brød varer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller lunsj 
sett hovedsakelig bestående av wraps eller 
brød eller produkter laget av mel eller korn 
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
desserter i form av iskrem og relaterte 
produkter, frossen yoghurt og relaterte 
produkter, sorbéer og relaterte produkter, alt 
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ovennevnte i enkel form eller spesialblandet 
med blandinger slike som godteri, frukt og 
nøtter, softis, iskremshake, frossen 
yoghurtshake, sorbéshake, malter, smoothies 
og frosne drikker, frosne desserter, frosne 
søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks og 
kremmerhus, tapas i form av pasta, ferdigretter 
i form av havregrøt, kaffe, te, kakao, sukker, 
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, kaker, muffins, konfektyrer, 
spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, sauser, krydderier, is, 
mineralvann, juice, energidrikker, smoothies, 
drikke og smoothies, inkludert frukt og 
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert 
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller 
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies, 
ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, 
catering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265000 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201112585 
(220) Inndato: 2011.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.07 

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

 Solutia Singapore PTE Ltd, 12 Jalan Kilang Barat #06-
01, 159354 SINGAPORE, Singapore (SG) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:17 Halvbearbeidede plastmaterialer; plastfilm, 

ikke for innpakning eller emballering; 
polyesterfilm, ikke for innpakning eller 
emballering; bøyelige plastfilm, ikke for 
innpakning; farget, ikke-farget, reflekterende, 
ikke-reflekterende, laminert, og/eller solar 
kontrollfilm, hovedsakelig laget av plast, til 
bruk i vinduer på kjøretøyer og bygninger; 
polymerfilm med lim på baksiden til bruk på 
utvendige automotive flater til beskyttelse av 
overflaten; plastfilm til bruk på malte 
automotive flater til beskyttelse av overflaten; 
plastikk gjennomsiktig eller gjennomskinnelig 
film for beskyttelse mot graffiti på overflater; 
blendingsfri og glansfri fargede filmer, 
hovedsakelig av plast, til vinduer; plastfilm 
med lim på baksiden for solbeskyttelse til bruk 
på automotive frontruter og vinduer; 
reflekterende plastfilm til bruk på vinduer og 
glass som har varmebestandige og ultrafiolett-
bestandige egenskaper; varmebestandige 
filmer, hovedsakelig av plast til bruk på 
vinduer; plastfilm til isolerende formål; 
isolerende materialer; film, hovedsakelig av 
plast, til applikasjon på glass for å hindre 
knusing eller fragmentasjon, for trygghet og 
sikkerhetsbeskyttelse. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 265001 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201107439 
(220) Inndato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

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

 Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 
OSLO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller 
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer. 

Klasse:29 Meieriprodukter; yoghurt; riskrem, ferske 
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper; 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser; 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrproduktcr 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer; 
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter; 
middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer; 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt; 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i 
form av friske salatblandinger; tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form; 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 Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
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eller maismel; wraps; pasta; müsli 
(kornblanding); cous cous; ferdigmat 
bestående av cous cous, bulgur; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt; 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt; 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher); dressinger; middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt; desserter i form av iskrem, 
frossen yoghurt, sorbéer, alt ovennevnte i 
enkel form eller spesialblandet med blandinger 
slike som godteri, frukt og nøtter; softis, 
iskremshake, frossen yoghurtshake, 
sorbéshake, malter og frosne drikker; frosne 
desserter, frosne søtsaker, kaker, paier og 
iskremkjeks og kremmerhus; tapas i form av 
pasta; ferdigretter i form av havregrøt; kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulvet; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

Klasse:32 Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies; 
drikke og smoothies, inkludert frukt og 
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert 
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller 
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies, 
ferskpresset juice; øl; mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:35 Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food 
varer og de overfornevnte varer i klassene 29, 
30 og 32, administrasjon av dagligvarehandel 
og servicehandel, annonse og 
reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet, 
salgsfremmende tjenester, annonse- og 
reklamevirksomhet, spredning av 
reklameannonser, utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, 
rådgivning om reklame og 
forretningsprofilering. Oppstilling for andre av 
dagligvarer, fast food varer og overfornevnte 
varer i klassene 29, 30 og 32. Kundeveiledning 
ved salg av dagligvarer, fast food varer og 
overfornevnte varer i klassene 29, 30 og 32. 
Salg og markedsføring av matvarer og 
dagligvarer herunder, salg og markedsføring 
av meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 

ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og 
relaterte produkter, frossen yoghurt og 
relaterte produkter, sorbéer og relaterte 
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller 
spesialblandet med blandinger slike som 
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake, 
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter, 
smoothies og frosne drikker, frosne desserter, 
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks 
og kremmerhus, tapas i form av pasta, 
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, mineralvann, juice, 
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies, 
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og -
smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- 
eller grønnsakssmakstilsatt drikke og 
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smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuice, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer 

Klasse:40 Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast 
food varer og andre varer i klassene 29, 30 og 
32, herunder bearbeiding og produksjon av 
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brød varer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller lunsj 
sett hovedsakelig bestående av wraps eller 
brød eller produkter laget av mel eller korn 
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
desserter i form av iskrem og relaterte 
produkter, frossen yoghurt og relaterte 
produkter, sorbéer og relaterte produkter, alt 

ovennevnte i enkel form eller spesialblandet 
med blandinger slike som godteri, frukt og 
nøtter, softis, iskremshake, frossen 
yoghurtshake, sorbéshake, malter, smoothies 
og frosne drikker, frosne desserter, frosne 
søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks og 
kremmerhus, tapas i form av pasta, ferdigretter 
i form av havregrøt, kaffe, te, kakao, sukker, 
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, kaker, muffins, konfektyrer, 
spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, sauser, krydderier, is, 
mineralvann, juice, energidrikker, smoothies, 
drikke og smoothies, inkludert frukt og 
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert 
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller 
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies, 
ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdigc drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, 
catering. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265002 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201114964 
(220) Inndato: 2011.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.23 

 
(546) kombinert merke eller et rent figurmerke 
(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 preparater for bruk i 

behandlingen av lysosomale 
lagringssykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265003 
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utløper: 
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NESTLE RESORB 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, Sveits 
(CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Dietetiske næringsmidler og substanser for 

medisinsk og klinisk bruk; 
rehydreringsprodukter, vitaminpreparater, 
mineralnæringsmiddelpreparater. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 



registrerte varemerker 2012.04.23 - 17/12

 

32 
 

(111) Reg.nr.: 265004 
(151) Reg.dato.: 2012.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201107772 
(220) Inndato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

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

 Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 
OSLO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller 
papir, plaslemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer. 
 

Klasse:29 Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske 
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser; 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter; 
middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer; 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt; 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i 
form av fruktsorbe, frukt mousse; ferdigretter i 
form av friske salatblandinger; tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form; kjølt, 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 Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel; wraps; pasta; müsli 
(kornblanding); cous cous; ferdigmat 
bestående av cous cous, bulgur; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt; 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, snacks; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher); dressinger; middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt; desserter i form av iskrem, 
frossen yoghurt, sorbéer, alt ovennevnte i 
enkel form eller spesialblandet med blandinger 
slike som godteri, frukt og nøtter; softis, 
iskremshake, frossen yoghurtshake, 
sorbeshake, malter og frosne drikker; frosne 
desserter, frosne søtsaker, kaker, paier og 
iskremkjeks og kremmerhus, tapas i form av 
pasta; ferdigretter i form av havregrøt; kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

Klasse:32 Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies; 
drikke og smoothies, inkludert frukt og 
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert 
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller 
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies, 
ferskpresset juice; øl; mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 
 

Klasse:35 Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food 
varer og de overfornevnte varer i klassene 29, 
30 og 32, administrasjon av dagligvarehandel 
og servicehandel, annonse og 
reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet, 
salgsfremmende tjenester, annonse- og 
reklamevirksomhet, spredning av 
reklameannonser, utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, 
rådgivning om reklame og 
forretningsprofilering. Oppstilling for andre av 
dagligvarer, fast food varer og overfornevnte 
varer i klassene 29, 30 og 32. Kundeveiledning 
ved salg av dagligvarer, fast food varer og 
overfornevnte varer i klassene 29, 30 og 32. 
Salg og markedsføring av matvarer og 
dagligvarer herunder, salg og markedsføring 
av meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
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og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og 
relaterte produkter, frossen yoghurt og 
relaterte produkter, sorbéer og relaterte 
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller 
spesialblandet med blandinger slike som 
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake, 
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter, 
smoothies og frosne drikker, frosne desserter, 
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks 
og kremmerhus, tapas i form av pasta, 
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, mineralvann, juice, 
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies, 

inkludert frukt og grønnsaksdrikker og -
smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- 
eller grønnsakssmakstilsatt drikke og 
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer. 

Klasse:40 Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast 
food varer og andre varer i klassene 29, 30 og 
32, herunder bearbeiding og produksjon av 
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske 
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper, 
ferdigretter i form av supper hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr, 
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker 
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av 
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av 
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med 
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter, 
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser, 
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av 
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig 
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter 
med ingredienser av grønnsaker, og/eller 
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller 
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer, 
ferdig tilberedte desserter laget av frukt, 
desserter i form av fruktpuddinger og 
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av 
melk, fløte eller yoghurt, desserter 
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt 
med ingredienser av frukt og eller sjokolade, 
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i 
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i 
form av friske salatblandinger, tapas 
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller 
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller 
frukt, oliven i konservert form, 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, 
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer, 
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og 
eller maismel, wraps, pasta, müsli 
(kornblanding), cous cous, ferdigmat 
bestående av cous cous, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bagetter med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av wraps med 
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av 
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller 
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia 
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker, 
og/eller ost og/eller frukt, snacks, ferdigretter 
hovedsakelig bestående av bakverk, 
konditorvarer, eller brødvarer med 
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller 
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, 
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt, 
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer 
(sandwicher), dressinger, middags- eller 
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps 
eller brød eller produkter laget av mel eller 
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, 
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller 
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost, 
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og/eller frukt, desserter i form av iskrem og 
relaterte produkter, frossen yoghurt og 
relaterte produkter, sorbéer og relaterte 
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller 
spesialblandet med blandinger slike som 
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake, 
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter, 
smoothies og frosne drikker, frosne desserter, 
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks 
og kremmerhus, tapas i form av pasta, 
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, mineralvann, juice, 
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies, 
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og -
smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- 
eller grønnsakssmakstilsatt drikke og 
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, 
catering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265005 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201109988 
(220) Inndato: 2011.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.31 

PIZ BUIN TAN & PROTECT 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Cilag GmbH International, Landis & Gyrstrasse 1, 6300 
ZUG, Sveits (CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Ikke-medisinske solpleie- og 

solbeskyttelsesprodukter 
Klasse:5 Medisinske solpleie- og 

solbeskyttelsesprodukter 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265006 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201112088 
(220) Inndato: 2011.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.26 

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

 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 
SAINT PAUL, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Ikke-medisinert fuktighetskrem; ikke-

medisinert hudkrem til bruk mot sprukken hud; 
kosmetisk film til oppsuging av olje fra huden. 

Klasse:5 Medisinerte kremer og lotioner til antiseptisk 
bruk på hud; medisinert selvklebende teip; 
selvklebende strimler til lukking av sår; 
medisinerte bandasjer; gasbind; selvklebende 
bandasjer; antibakterielle hudrensemidler; 
antibakterielle hudfuktende rensemidler; 
flytende bandasjer til bruk på sår i huden; 
preparater til behandling av munnsår; 
preparater til behandling av akne; omslag 
inneholdende preparater til behandling av 
akne; ortoptiske øyelapper; øyelapper til 
medisinsk bruk; førstehjelpsett; antiseptiske 
servietter til rensing av hud ved sårsted. 

Klasse:9 Ørepropper, ikke til medisinsk bruk; 
respiratorer, ikke til kunstig respirasjon. 

Klasse:10 Ortopediske artikler; ortopediske støtter og 
støtteskinner; ortopediske elastiske bandasjer 
og omslag; ortopediske nakkekrager; 
ortopediske fatler; varmepakker; kuldepakker; 
terapeutisk trikotasje; kompresjonstrikotasje; 
anti-blodpropp-trikotasje; ansiktsmasker til 
medisinsk bruk; sportsteip; elastiske omslag til 
sportsbruk. 

Klasse:21 Svamper til ansikt og kropp; svamper med 
håndtak til kroppspleie. 

Klasse:28 Støtter og støtteskinner til sportsbruk. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 265007 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201112273 
(220) Inndato: 2011.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.26 

LILLE DUE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lille Due Interiør AS, Lindtruppbakken 3, 1440 
DRØBAK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, 

rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, 
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av interiør 

artikler, tekstiler, gardiner, klær, sko, hudpleie 
artikler og belysnings utstyr. 

Klasse:42 Teknologiske tjenester; 
interiørkonsulentvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265008 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114580 
(220) Inndato: 2011.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.18 

Think Differently 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BRAINWELLS AS, Nordstrand Terrasse 61, 1170 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
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   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265009 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114103 
(220) Inndato: 2011.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.07 

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

 Rottefella AS, Industriveien 1, 3490 KLOKKARSTUA 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:18 Vesker.  
Klasse:25 Vintersportssko, spesielt skistøvler, 

skistøvelsåler og deler derav; 
vinterbekledning. 

Klasse:28 Skibindinger og deler derav; ski; skistaver; 
snøbrett og snøbrettbindinger; vesker for ski 
og skistøvler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265010 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114886 
(220) Inndato: 2011.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.21 

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

 OSLO KOPISTEN AS, Postboks 2619 , Solli, 0203 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265011 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201107939 
(220) Inndato: 2011.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.11 

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

 Edwards Lifesciences Corp, One Edwards Way, 
CA92614 IRVINE, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Medisinske produkter, nemlig kardiovaskulære 
innretninger i form av hjerteklaffer, 
annuloplastiringer, kanyler, katetere, 
blodtrykktransdusere, innføringsinnretninger, 
sonder, systemer for prøvetaking av blod, 
utskyllingsinnretninger, monitorer og 
engangsutstyr for måling av hjerteytelse, 
oksygenmetning, utpumpingsforhold fra høyre 
hjertekammer, diastolisk sluttvolum, og andre 
parametere for hjerteytelse, kardiopulmonare 
bypass-produkter, vaskulære implantater, 
endovaskulære implantater, systemer for 
anbringelse og/eller fastgjøring av 
stentimplantat, kirurgiske klips, klemmer, 
systemer og apparater for embolektomi og 
trombektomi, biokompatible og antimikrobielle 
belegg solgt som et komponent til medisinske 
produkter, og andre medisinske apparater og 
instrumenter for behandling av 
kardiovaskulære sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265012 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114887 
(220) Inndato: 2011.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.21 

HERTZ 5 STAR 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK 
RIDGE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Utleie av kjøretøy. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265013 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2007.02.06, US, 77/100,909 
(210) Søknadsnr.: 200708750 
(220) Inndato: 2007.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.17 

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

 Quest Software Inc, 5 Polaris Way, CA92656 ALISO 
VIEJO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Datasoftware for administrasjon, sikring, 

innstilling og optimering, kopiering, lagring, 
oppbakking, gjenoppretting og rapportering av 
datafiler og databaser; datasoftware for 
administrasjon, overvåking, analysering, 
diagnostisering, konfigurering, rapportering, 
prediktering og optimering av ytelsen, 
tilgjengeligheten og sikkerheten av 
dataprogrammer, operativsystemer, servere og 
nettverk; datasoftware for migrasjon mellom 
dataoperativsystemer softwareprogrammer, 
databaser, servere og nettverk; datasoftware for 
design, utvikling, testing og feilsøking av 
dataprogrammer; datasoftware for sikring av 
etterlevelse av myndighetsbestemmelser 
vedrørende innsamling, kommunisering, 
vedlikehold, sikring, revisjon, granskning og 
lagring av informasjon; datamaskinvare. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265014 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201106801 
(220) Inndato: 2011.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.16 

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

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

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Solbriller. 
Klasse:20 Soveposer. 
Klasse:22 Telt og teltutstyr, nemlig oppbevaringsbagger 

for telt, telt åpninger for regn, vinyl teltbunn, 
teltstang lagringssekker og opphengningsnett 
for lagring av utstyr. 

Klasse:25 Klær, nemlig jakker, parkas, frakker, 
snekkerbukser og arbeidsklær generelt, 
bukser og underbukser, vester, enhetlige 
joggedress (one-piece shell suits), 
vinterjakker, votter, hansker, hatter, regntøy, 
vindtette jakker, shorts, skjorter, t-skjorter, 
termoundertøy og gensere; støvler, nemlig 
hiking- og trekkingstøvler; sko, nemlig klatre-, 
hiking-, orienterings- (trail running), idretts- og 
joggesko tøfler, klatresko. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265015 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2010.09.22, US, 85/135,267 
(210) Søknadsnr.: 201013259 
(220) Inndato: 2010.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

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

 Anvil Knitwear Inc, 228 East 45th Street, NY10017 
NEW YORK, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær, skjorter, t-skjorter. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265016 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114968 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

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

 Kebab House Dani Eli Nisan, Storgata 16, 1607 
FREDRIKSTAD 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265017 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114969 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

Studio 5 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Studio 5 Dekor AS, Eyvind Lyches vei 132, 1338 
SANDVIKA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Skilt av tre eller plast. 
Klasse:40 Bearbeiding av materiale; trykkerivirksomhet. 
Klasse:42 Teknologiske tjenester; grafisk og industriell 

formgivning. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265018 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114970 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

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

 Tannlegesenteret Løkkeveien, Løkkeveien 56, 4008 
STAVANGER 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:44 Tannlegebehandling. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 265019 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114971 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

TANNLEGESENTERET 
LØKKEVEIEN 

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

 Tannlegesenteret Løkkeveien, Løkkeveien 56, 4008 
STAVANGER 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:44 Tannlegebehandling. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265020 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201005898 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.17 

DUKEN SOM GJØR SØLING TIL 
POESI 

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

 Kristine Bjaadal, Bjørn Stallaresveg 25, 0574 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:24 Bordduk, tekstil til bordduk. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 265021 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201112579 
(220) Inndato: 2011.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.07 

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

 COMFORT LIVING AS, Båthavnveien 6, 1655 
SELLEBAKK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computerprogrammer (nedlastbar 

programvare). 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265022 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114897 
(220) Inndato: 2011.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.21 

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

 The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 
GA30313 ATLANTA, USA (US) 

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265023 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201110306 
(220) Inndato: 2011.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.08 

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

 Enghav AS, Jogstadveien 25, 2007 KJELLER 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Sushi i alle mulige varianter. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265024 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2011.11.16, EM, 010421865 
(210) Søknadsnr.: 201113220 
(220) Inndato: 2011.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.21 

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

 Essen International AB, Kungsbron 2, 11122 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Detaljhandelstjenester vedrørende 

sikkerhetsutstyr og -produkter; 
bedriftsorganisering; meningsmålinger; 
bedriftsinformasjon og -opplysninger; 
innsamling av bedriftsinformasjon. 

Klasse:36 Finansielle tjenester; forsikringstjenester; 
brannforsikringstjenester; hjemforsikringer; 
bilforsikringer; finansforvaltning; 
finansrådgivning; finansieringsevaluering; 
forsikringsmegling; informasjon vedrørende 
forsikringer; finansieringsvurderinger 
(forsikring, bank og fast eiendom); 
administrasjon, evaluering og prosessering av 
forsikringskrav; beregning av 
forsikringspremier; økonomiske 
forskningstjenester (finansielle). 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester; 
tekniske inspeksjonstjenester; 
ingeniørtjenester; kvalitetskontroll og testing; 
forskning og utvikling (for tredjepart); forskning 
og utvikling av produkter; utvikling av 
programvare; utvikling av testmetoder; 
kvalitetskontroll. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265025 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114601 
(220) Inndato: 2011.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.19 

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

 RICCO VERO AS, 6788 OLDEN 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. 
Klasse:9 Briller; brilleinnfatninger; solbriller; etuier til 

ovennevnte varer. 
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; detaljhandelstjenester; salg, 
herunder gjennom netthandel, av såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, briller, 
brilleinnfatninger, solbriller, brilleetuier, 
smykker, ur, lærvarer, vesker, kofferter, 
reisevesker, paraplyer, klær, fottøy, 
hodeplagg; franchisevirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265026 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201114936 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

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

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO 
(740) Fullmektig: 

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

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

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 

midlertidig innlosjering. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265027 
(151) Reg.dato.: 2012.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201105659 
(220) Inndato: 2011.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.16 

THE REUNION 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 World Wrestling Entertainment Inc, 1241 East Main St., 
CT06902 STAMFORD, USA (US) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Nedlastbare ringetoner, grafikker og musikk 
via et globalt nettverk og trådløst utstyr; video- 
og dataspillbånd, video- og dataspilldisketter, 
video- og dataspillkassetter, video- og 
dataspillkassetter/-patroner, video- og dataspill 
CD-ROM, video-utgangspillemaskiner for bruk 
sammen med fjernsyn; video- og 
dataspillprogramvare; kinematografiske og 
fjernsynsfilmer, nemlig spillefilmer; 
forhåndsinnspilte grammofonplater, 
forhåndsinnspilte CD-er, forhåndsinnspilte 
videobånd, forhåndsinnspilte video-
kassettbånd, forhåndsinnspilte DVD-er og 
forhåndsinnspilte audio-kassetter; interaktive 
videospillprogram og dataspillkassetter. 

Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig produksjon 
og distribusjon av spillefilmer. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265028 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114973 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

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

 Stillas & Riggecompaniet AS, Tangen 14, 4070 
RANDABERG 

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

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

installasjonsvirksomhet; utleie av stillaser for 
bygningsformål. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265029 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114974 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

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

 Aparo Energi AS, Industriveien 53, 2212 
KONGSVINGER 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål; varmepumper; installasjoner for bruk 
av jordvarme til oppvarming. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265030 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114594 
(220) Inndato: 2011.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.16 

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

 Södra Cell AB, 35189 VÄXJÖ, Sverige (SE) 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for 
herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 

Klasse:40 Bearbeiding av materialer. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265031 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114975 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

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

 Fire Protection Engineering AS, Postboks 142, 4065 
STAVANGER 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Databehandlingsutstyr; nautiske og optiske 

apparater og instrumenter samt apparater for 
kontroll og livredning; apparater og 
instrumenter for slukking av branner samt 
dertilhørende utstyr. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet herunder installasjon 
av brannsluknings- og sikkerhetsutstyr på land 
og offshore. 

Klasse:42 Teknologiske tjenester. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 265032 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114991 
(220) Inndato: 2011.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.23 

Ingers rug+ 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hverdagskost Fibermat AS, Nedre Bogenvei 14, 3150 
TOLVSRØD 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer DA, v/ Mari-Ane Røed 

Hyerdahl, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, 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 konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, 
sauser, krydderier, is. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265033 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114189 
(220) Inndato: 2011.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

ZONE EVO 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Fagerhults Belysning AB, 56680 HABO, Sverige (SE) 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Elektriske og elektroniske styresystem for 
elektrisk belysning. 

Klasse:11 Apparater for belysning, inkl. elektriske 
belysningsarmaturer for innomhus-og 
utenomhusbruk samt for private, offentlige og 
industrielle miljø. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265034 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201112294 
(220) Inndato: 2011.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.27 

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

 Megaflis AS, Postboks 43, 1312 SLEPENDEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, 
beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks. 

Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske 
kabler og -tråd av metall (uedelt); små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); 
metallrør ; varer av uedelt metall (ikke opptatt i 
andre klasser); badekabinetter av metall; 
knagger av metall; skap av metall; hyller av 
metall. 

Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, inkludert 
materialer for elektrisk strømføring, elektriske 
brytere og koblinger. 

Klasse:11 Apparater for vanntilførsel; sanitære 
innretninger og installasjoner; sanitære 
armaturer og kraner for bad og toaletter; 
blandebatterier, med eller uten termostat; 
dusjer og dusjutstyr; badekar; sittebadekar; 
vaskeservanter; blandekraner for vannrør; 
bideer; boblebadekar; beholdere; tak og 
sidedusjer; underlag, stativer og kar for dusjer; 
dusjkabinetter; dusjinstallasjoner; klosetter; 
klosettseter; klosettskåler; bekledning for 
badekar; apparater og installasjoner for 
belysning, oppvarming, kjøling, tørking, 
ventilasjon; belysningslamper. 

Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); gulv, ikke 
av metall, laminatgulv, parkettgulv; stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål; rør (vann-), ikke av metall; 
avløpsrør, ikke av metall. 

Klasse:20 Baderomsmøbler; speil, møbel- og toalettspeil; 
skap med speil og små møbler for 
badeværelset; små hyller for gjenstander til 
badeværelser; vegghåndtak, ikke av metall. 

Klasse:21 Bøtter; metallbokser for fordeling av 
papirhåndklær; fordelingsinnretninger for såpe; 
toalettrullholder. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265035 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114900 
(220) Inndato: 2011.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.21 

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

 The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 
GA30313 ATLANTA, USA (US) 

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265036 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201108216 
(220) Inndato: 2011.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.19 

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

 Bon Bon Buddies Ltd, One Foxes Lane, Oakdale 
Business Park, NP124AB BLACKWOOD, Storbritannia 
(GB) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:28 Leker; spill; leketøy, juletrepynt. 
 

Klasse:30 Konditorvarer; bonbonger; drops; sjokolade, 
sjokoladekonfekt; sjokoladekonditorvarer; 
sjokoladeegg; kjeks; butterdeigkaker; kaker; 
sjokoladekjeks. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265037 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201112908 
(220) Inndato: 2011.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.15 

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

 Vestre AS, Kongleveien 44, 0860 OSLO 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:6 Parkeringsstativ for sykler. 
Klasse:20 Møbler; gate- og parkmøbler. 
Klasse:21 Avfallsbeholdere. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265039 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200150 
(220) Inndato: 2012.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.03 

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

 VikingBad AS, Postboks 96, 4891 GRIMSTAD 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:20 Baderomsmøbler. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 265040 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114194 
(220) Inndato: 2011.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

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

 Gorgon Vaktmesterservice AS, Nesflåtveien 16, 4018 
STAVANGER 

(740) Fullmektig: 
 AUTOGRAF AS, Heiamyrå 1, 4032 STAVANGER 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Forvaltning og drift av fast eiendom. 

Bestyrelse av fast eiendom. 
Klasse:37 Vaktmestertjenester i form av rengjøring, 

snømåking, gressklipping og 
vedlikeholdsvirksomhet. Kjøkkenmontering. 
Malevirksomhet. Rotteutryddelse. 
Vinduspussing. Rørleggervirksomhet. 
Installasjon av dører og vinduer. Byggeledelse. 
Gaterengjøring. 

Klasse:44 Gartnerivirksomhet. Plenvedlikehold. 
Trebeskjæring. Ugressbekjempelse. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265041 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114982 
(220) Inndato: 2011.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.23 

SQS SECURITY QUBE SYSTEM 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SQS Security Qube System AB, Box 715, 93127 
SKELLEFTEÅ, Sverige (SE) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Tyverisikringsanordninger for kjøretøy. 
Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

tyverisikringsinstallasjoner og -utstyr. 
Klasse:45 Sikkerhetsrådgiving; konsulentbistand 

vedrørende sikkerhet og trygghet; 
konsulentbistand i forbindelse med 
sikkerhetsløsninger for håndtering av 
kontanter og andre verdisaker. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265042 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114928 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

HERTZ GOLD + 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK 
RIDGE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Utleie av kjøretøy. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265043 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200144 
(220) Inndato: 2012.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.03 

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

 Kristiansand Automobil klubb, Postboks 1088 
Lundsiden, 4687 KRISTIANSAND S 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Kopper, krus og glassvarer. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet, salg av 

kopper, krus og glassvarer. Salg av klær, 
fottøy og hodeplagg. 

Klasse:41 Organisering av sports konkurranser. 
(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 265044 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200143 
(220) Inndato: 2012.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.03 

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

 Boffi SpA, 70, Via Oberdan, 20030  LENTATE SUL 
SEVESO, Italia (IT) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265045 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114929 
(220) Inndato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

HERTZ PRESIDENT'S CIRCLE 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK 
RIDGE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Utleie av kjøretøy. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265046 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200012 
(220) Inndato: 2012.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.02 

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

 Royal Renhold AS, Sandstuveien 60A, 1184 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Vinduspuss, rengjøring av bygninger (interiør), 
rengjøring av bygninger (exteriør), 
hovedrengjøring, vedlikehold av gulv, service 
og vedlikehold, rengjøring, tepperens, rens av 
tekstil møbler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265047 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201108217 
(220) Inndato: 2011.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.19 

BON BON BUDDIES 
(541) ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bon Bon Buddies Ltd, One Foxes Lane, Oakdale 
Business Park, NP124AB BLACKWOOD, Storbritannia 
(GB) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:28 Leker; spill; leketøy; juletrepynt. 
Klasse:30 Konditorvarer; bonbonger; drops; sjokolade; 

sjokoladekonfekt; sjokoladekonditorvarer; 
sjokoladeegg; kjeks; butterdeigkaker; kaker; 
sjokoladekjeks. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265048 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114894 
(220) Inndato: 2011.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.21 

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

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Oscarsgate 20, 0352 OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable 
hus av metall; materialer av metall for 
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av 
metall (uedelt); låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); 
metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 

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: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:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

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   2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 265049 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201114898 
(220) Inndato: 2011.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.21 

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

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Oscarsgate 20, 0352 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

bygningsmaterialer av metall; transportable 
hus av metall; materialer av metall for 
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av 
metall (uedelt); låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); 
metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 

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: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:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

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   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265050 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200152 
(220) Inndato: 2012.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.04 

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

 Logometrica AS, Postboks 29, 4349 BRYNE 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265051 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200153 
(220) Inndato: 2012.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.04 

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

 Gullsmed Tone Gyrid Nilsen, Haraldsgate 11, 3725 
SKIEN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Smykker, bruksgjenstander i edelt metall. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 265052 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200155 
(220) Inndato: 2012.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.04 

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

 Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 ODENSE S, Danmark 
(DK) 

(740) Fullmektig: 
 Orifarm AS, Nydalsveien 33, 0484 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. 

(450) Kunngjøringsdato   2012.04.23 
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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: 0381972 
(151) Int.reg.dato: 1971.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201113651 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 ZUG, Sveits 
(CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Jewelry and fashion jewelry. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0438198 
(151) Int.reg.dato: 1978.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.06.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201113652 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Solvay Solexis SpA, Viale Lombardia 20, 20021 
BOLLATE (MI), Italia (IT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:17 Fluorinated oil products used as dielectrics. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0520860 
(151) Int.reg.dato: 1988.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201113657 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'Oreal SA, 14, rue Royale , 75008  PARIS, Frankrike 
(FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Perfumery and beauty preparations, soaps, 

cosmetics, essential oils, make-up preparations, 
dentifrices, hair and beard dyes, colors, toners 
and lotions, hair bleaching preparations, 
shampoos, preparations for the care, beauty 
and maintenance of hair, hair waving and 
setting preparations, body deodorants, 
bleaching, laundering, cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations. 

Klasse:5 Hygiene preparations, air fresheners. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 0571631 
(151) Int.reg.dato: 1991.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201113665 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vinicola Decordi del Borgo Imperiale - Cortesole SpA 
identificata anche con DE.CO.VIN SpA oppure BORGO 
IMPERIALE SpA ed anche CORTESOLE SpA, Via 
delle Brede 6, Solarolo Monasterolo, 26045 MOTTA 
BALUFFI (CREMONA), Italia (IT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0588273 
(151) Int.reg.dato: 1992.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201011168 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 1989.04.25, NO, 142051 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stichting Bruynzeel Merkenbeheer, Pieter Ghijsenlaan 
30, 1506PW ZAANDAM, Nederland (NL) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Building materials of metal, including doors, 
transportable buildings of metal; locksmithing 
and small metal hardware parts. 

Klasse:7 Paternoster lifts. 
Klasse:19 Nonmetallic building materials, including 

doors, flush-mounted staircases, folding doors, 
overglazings, nonmetallic partitions for 
showers and baths, nonmetallic frames and 
doors with rolling insect screens; plastic 
profiles and panels for use as building 
materials; nonmetallic barriers for gardens and 
courtyards, nonmetallic floors and dividing 
walls; nonmetallic transportable constructions; 
coated or uncoated plywood as well as 
buildings made with this material for the 
construction industry. 

Klasse:20 Furniture, including doors for furniture, 
cupboards, kitchen and bathroom furniture; 
rolling or fixed racks, shelves and shelf units. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804481 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201113690 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daiwa-Cormoran Sportartikel Vertrieb GmbH, 
Industriestrasse 28, 82194 GRÖBENZELL, Tyskland 
(DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, including headwear, belts and shoes, 

footwear, special clothing for sport anglers, in 
particular water-tight and water-proof outer 
wear; shoes and boots for sport anglers, in 
particular water-tight boots. 

Klasse:28 Sporting articles (included in this class), 
including sport fishing gear and angling 
equipment, in particular fishing rods, reels, 
lines, hooks, floats, sinkers; artificial bait as 
well as fishing rod sheaths. 

Klasse:31 Live bait. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0952419 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201113700 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ralph Methling, Wellingsbüttler Weg 83a, 22391 
HAMBURG, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cosmetic tanning preparations; cleaning and 

bleaching preparations; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumeries; essential or volatile oils; 
preparations for body and beauty care; hairs 
lotions, hair sprays; hair shampoos; dentifrices. 

Klasse:5 Pharmaceutical products; tonics for medical 
purposes; medical food additives; sanitary 
preparations for medical use; veterinary 
products; dietetic products adapted for medical 
purposes; plasters and materials for dressings; 
medical tanning preparations and preparations 
for protection against UV and sunlight, both for 
oral and external application. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 0955724 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201113701 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Winmedia Group, ZE les Playes Jean Monnet NORD, 
238 rue du Luxembourg, 83500 LA SEYNE SUR MER, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Software for management for radios and 

televisions, including video and audio 
broadcasting, musical, advertising planning, 
production functions; data transfer, via switched 
networks or the Internet; recording of audio or 
video files for archiving; conversion of computer 
programs and data; conversion of data and 
documents from physical to electronic media. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0967996 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2018.01.18 
(891) Etterfølgende utpekning 

dato: 
2011.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201113703 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yigit Akü Malzemleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi, Organize Sanayi Bölgesi, 
Türkmenistan Caddesi No. 27 SINCAN - ANKARA, Tyrkia 
(TR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Accumulators. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0982809 
(151) Int.reg.dato: 2008.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.09.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201113704 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Caan Jersey SrL, Via Luigi Settembrini, 46, 20124 
MILANO (MI), Italia (IT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0986738 
(151) Int.reg.dato: 2008.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.10.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201113705 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 MAINZ, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Prefillable syringes for medical purposes. 
Klasse:21 Primary packaging made of special glass 

and/or plastics for pharmaceutical 
preparations, namely pharmaceutical vials, 
cartridges, ampoules, injection ampoules, fine 
tip and drinking ampoules, aerosol containers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0987092 
(151) Int.reg.dato: 2008.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.09.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201113706 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Esbe AB, Bruksgatan 22, 33021 REFTELE, Sverige 
(SE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus and instruments for measuring and 

checking (supervision) of flows. 
Klasse:11 Valves, regulators and actuators for water, 

heating and cooling installations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 0993240 
(151) Int.reg.dato: 2008.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.11.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201113707 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dutta Modevertrieb GmbH, Modering 5, 22457 
HAMBURG, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather and imitation leather and goods made 

thereof (as far as included in this class); bags 
made of textile, leather and materials similar to 
leather, as far as included in this class; purses, 
rucksacks, traveling trunks, traveling bags, 
umbrellas, briefcases, pocket wallets, college 
cases (as far as included in this class), beauty 
bags and beauty cases. 

Klasse:25 Clothing, namely women's and men's outer 
garments, blouses, suits, dresses, skirts, 
jackets, trousers, shirts, pullovers, neckties, 
coats, scarves, gloves, stockings, T-shirts, 
polo shirts, sportswear, swimwear, 
leatherwear, headgear, shoes, boots, belts. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1012284 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201113708 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trimble Navigation Ltd, 935 Stewart Drive, CA94085 
SUNNYVALE, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:37 Repair and maintenance of electronic 

navigational and positioning apparatus and 
instruments, laser measuring systems, laser 
rangefinders and electronic display panels, all 
for use with construction and agricultural 
machinery. 

Klasse:38 Online services, namely providing multiple-
user access to a global information network for 
the purpose of transmitting and allowing user 
access to information via computer and 
wireless devices relating to asset and vehicle 
location information, and providing messaging 
services to devices equipped to send and 
receive wireless signals. 

Klasse:41 Training in the use and operation of electronic 
navigational and positioning apparatus and 
instruments, laser measuring systems, laser 
rangefinders and electronic display panels, all 
for use with construction and agricultural 
machinery; training in the use and operation of 
computer software for use in geographic 
information systems GIS); training in the use 
and operation of computer software for use in 
tracking and monitoring construction and 
agricultural machinery, dispatching and 
coordinating the operations of construction and 
agricultural machinery, design and monitoring 
construction and agricultural projects, 
construction contract bidding and job 
accounting, estimating contracting work, 
analyzing productivity of personnel assigned to 
construction and agricultural projects and 
product management for construction and 
agricultural projects; training in the use of a 
global information network to track vehicles 
and mobile assets, and to send wireless 
messages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1013965 
(151) Int.reg.dato: 2009.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200910411 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.13, DE, 30 2008 064 

961.5/41 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tipp24 SE, Straßenbahnring 11-13, 20251 HAMBURG, 
Tyskland (DE) 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 

0101 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:38 Providing access to computer programs in 
data networks; providing access to information 
on the Internet; providing access to platforms 
on the Internet, particularly for the 
arrangement of participation in games of 
chance, games of skill and lotteries; providing 
access to chatrooms on the Internet; e-mail 
services; electronic message exchange 
through chatlines, chatrooms and Internet 
forums; telecommunications, also via platforms 
and portals on the Internet; transmission of 
messages; providing access to databases; 
forwarding messages of all kinds to Internet 
addresses (web messaging). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1016714 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201113709 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word "SITECH" in blue 
lettering, with an arc design in orange, positioned over 
the letters "SITE", and an orange bar beneath the 
letters "TECH". 

(730) Innehaver: 
 Trimble Navigation Ltd, 935 Stewart Drive, CA94085 

SUNNYVALE, USA (US) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Repair and maintenance of electronic 
navigational and positioning apparatus and 
instruments, laser measuring systems, laser 
rangefinders and electronic display panels, all 
for use with construction and agricultural 
machinery. 

Klasse:38 Online services, namely, providing multiple-
user access to a global information network for 
the purpose of transmitting and allowing user 
access to information via computer and 
wireless devices relating to asset and vehicle 
location information, and providing messaging 
services to devices equipped to send and 
receive wireless signals. 

Klasse:41 Training in the use and operation of electronic 
navigational and positioning apparatus and 
instruments, laser measuring systems, laser 
rangefinders and electronic display panels, all 
for use with construction and agricultural 
machinery; training in the use and operation of 
computer software for use in geographic 
information systems (GIS); training in the use 
and operation of computer software for use in 
tracking and monitoring construction and 
agricultural machinery, dispatching and 
coordinating the operations of construction and 
agricultural machinery, design and monitoring 
construction and agricultural projects, 
construction contract bidding and job 
accounting, estimating contracting work, 
analyzing productivity of personnel assigned to 
construction and agricultural projects and 
product management for construction and 
agricultural projects; training in the use of a 
global information network to track vehicles 
and mobile assets, and to send wireless 
messages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1021836 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201113710 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kompan A/S, Korsvangen 11, 5750 RINGE, Danmark 
(DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting 

articles (not included in other classes); 
decorations for Christmas trees; play 
equipment for playgrounds; playground 
equipment and play equipment, including 
outdoor play equipment and electronically 
controlled playthings; electronically controlled 
play and playground equipment; parts, 
accessories and fittings for all the aforesaid 
goods (not included in other classes); 
playthings in the form of play towers, play 
palaces, playhouses, play ships, play cottages, 
play castles, play forts, play fortresses, play 
cars and vehicles, play fire stations, play police 
stations, play building sites, jungle gyms, play 
and playground figures, balance seesaws, 
balance swings, balance racks, balance 
boards, seesaws and swings as well as frames 
therefor, spinners and spinning instruments, 
play and climbing nets, climbing racks, 
climbing walls, sandpits; apparatus for 
electronical games and play equipment, not to 
be used with external screens or monitors. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1042278 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201007370 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Elcoteq SE, 19, Rue Eugène Ruppert , 2453 
LUXEMBOURG, Luxembourg (LU) 

(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. 

Klasse:37 Electrical activity; repair and installation of 
electrical appliances. 

Klasse:38 Telecommunications. 
Klasse:42 Technology services, namely printed circuit 

cards, data transmission and 
telecommunication processors, network 
equipment, network devices, network systems, 
lighting devices, light bulbs, LED devices, 
LEDs, and controls for lighting devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1043643 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201113713 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jespa Food, Gösgerstrasse 15 Postfach 105, 5012 
SCHÖNENWERD, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1044173 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201007918 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.29, EM, 008989741 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karelia-Upofloor OY, Pl 1765, 71421 KUOPIO, Finland 
(FI) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 

other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1049824 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201113714 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical and medicinal preparations and 

substances; vaccines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1049825 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201113715 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical and medicinal preparations and 

substances; vaccines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1051591 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201113716 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.05, GB, 2555084 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical and medicinal preparations and 

substances; vaccines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1062686 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201100704 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.23, EM, 009545468 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bodegas Faustino SL, Carretera de Logroño S/N, 
01320 OYON (ALAVA), Spania (ES) 

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

SANDNES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer); wine. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1063658 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201101150 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.01, CH, 609387 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried 

or cooked), fruits (preserved, frozen, dried or 
cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), 
meat, poultry, game, fish and seafood products, all 
these products in the form of extracts, soups, 
jellies, spreads, canned products, cooked, deep-
frozen or dehydrated dishes; jams; eggs; milk, 
cream, butter, cheese and other milk products; milk 
substitutes; milk beverages, milk predominating; 
desserts made with milk and desserts made with 
cream; yogurts; soya milk (milk substitutes), 
preserved soya beans for human consumption; 
edible oils and fats; protein preparations for human 
consumption; whiteners for coffee and/or tea 
(cream substitutes); sausages; charcuterie, peanut 
butter; soups, concentrated soups, thick soups, 
bouillon cubes, bouillons, consommés. 

Klasse:30 Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages made with coffee substitutes; chicory; 
tea, tea extracts, tea-based preparations and 
beverages; iced tea; malt-based preparations for 
human consumption; cocoa and cocoa-based 
preparations and beverages; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based preparations and 
beverages; confectionery, sweets, candies; sugar; 
chewing gum not for medical purposes; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, desserts 
(included in this class), puddings; ice cream, water 
ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, 
soft ices, frozen yogurts, binding agents (included 
in this class) for making ice cream and/or water 
ices and/or sherbets and/or frozen confectionery 
and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen 
yogurts; honey and honey substitutes; breakfast 
cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-
eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, 
noodles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, 
also in the form of ready-made dishes; pizzas; 
sandwiches; preparations of pasta and oven-ready 
prepared dough; sauces, soya sauce; ketchup; 
aromatizing or seasoning products for food; edible 
spices, condiments, salad dressings, mayonnaise; 
mustard; vinegar. 

Klasse:32 Flavored water; lactic bacteria-based beverages; 
soya-based beverages; malt-based beverages; 
isotonic beverages. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1067204 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201102459 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.13, DE, 30 2010 041 

886.9/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

125! 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART, Tyskland (DE) 

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

(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. 

Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (not 
included in other classes); jewellery, precious 
stones; horological and chronometric 
instruments. 

Klasse:16 Paper, cardboard, not included in other 
classes; bookbinding material, photographs; 
stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, paint 
brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); 
printers type; printing blocks. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in 
other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1067519 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201102671 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.26, EM, 009272121 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JK-Holding GmbH, Köhlershohner Strasse, 
Gewerbegebiet, 53578  WINDHAGEN, Tyskland (DE) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Tanning apparatus, apparatus for irradiating 
the human body; apparatus for irradiating the 
human body as a whole or in parts with UV 
radiation; apparatus for irradiating the human 
body as a whole or in parts with radiation in 
the visible range, particularly with radiation in a 
range activating the collagen generation; all 
afore-mentioned goods for cosmetic purposes. 

Klasse:41 Services of operating sport and fitness studios; 
services of renting and letting for rent sport 
and fitness studios. 

Klasse:44 Health and beauty care for humans; services 
of operating tanning and cosmetic studios and 
wellness centers; services of renting and 
letting for rent, tanning and cosmetic studios 
and wellness centers. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1068406 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201103036 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.05, BX, 1213203 
(540) Gjengivelse av merket: 

AC RYAN PLAYON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 AC Ryan Holding BV, Weena 1129, 3013AL 
ROTTERDAM, Nederland (NL) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Media players and media centers for DVD, blu-

ray and HD (high definition); video and audio 
streamers for HD (high definition) and SD 
(standard definition); players and recorders for 
video, audio data and photos; audio and video 
cables; communication apparatus; electronics 
apparatus or equipment for reproducing videos; 
electronics apparatus or equipment for listening 
audio data; magnetic data carriers; data 
processing equipment; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or 
images; computers; software. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1068440 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201103044 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.10, IT, MI2010C006211 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERSUS 
(541) Merket er 

et  
ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Gianni Versace SpA, Via Manzoni,  38, 20121 MILANO, 

Italia (IT) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:8 Tableware; cutlery; forks, knives and spoons; 
sterling silver table forks, knives and spoons; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; 
domestic fireplace bellows. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes; fireplaces; decorative water 
fountains; lamps; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by air or 
water. 

Klasse:14 Articles made of precious metals and alloys of 
precious metals with or without precious 
stones, namely rings, necklaces, bracelets, 
brooches, earrings, tie clips, cufflinks, 
diamonds, jewel cases, watches, clocks 
chronometers, watch cases, costume 
jewellery, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 

Klasse:16 Stationery articles, namely paper, letter paper, 
writing paper, loose-leaf paper, exercise 
books, address books and notebooks, 
numerical and alphabetical inserts, envelopes, 
card, album, name card paper, file books, 
writing and marking instruments, namely 
fountain pens, ball pens, felt-tipped pens, roller 
pens, markers, marking pens, pencils and 
pencil leads, refills for pens, erasers, printed 
matter, periodical publications, books, cliches 
(stereotypes), leaflets. 

Klasse:19 Fireplace surrounds, not of metal; floor tiles; 
wood tile floors; glass tiles; parquet flooring; 
statuettes of stone, concrete or marble; wall 
panels; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 

Klasse:20 Furniture; mirrors (looking glasses); picture 
frames; chairs; cupboards; cushions; desks; 
divans; doorknobs, not of metal or glass; 
figures of bone, ivory, plaster, plastic, wax and 
wood; furniture handles for doors; magazine 
racks; office furniture; pillows; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers; 
dinnerware; beverage-ware; glassware; sugar 
bowls; beer mugs; bottle openers; bowls; 
candle holders not of precious metal; china 
ornaments; cookware; corkscrews; soap 
dispensers; figurines in china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terracotta; 
holders for flowers and plants; perfume 
atomizers; plates; pots; soap boxes; soap 
holders; vases; parts and fittings for the 
aforesaid goods; flower baskets. 

Klasse:24 Fabric for textile use, fabric of imitation animal 
skins fabric for boots and shoes, bath linen, 
bed linen; blankets; curtains; furniture covers; 
handkerchiefs; kitchen towels. 

Klasse:27 Carpets, bath mats; rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile). 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
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administration; office functions; dissemination 
of advertisements; dissemination of advertising 
matter; rental of advertising spaces; 
commercial or industrial business 
management consultancy and assistance; 
professional business consultancy; modelling 
for advertising or business promotion; 
franchising, namely services provided by a 
franchisor in helping, managing and 
developing commercial enterprises (services 
for third parties). 

Klasse:42 Consultancy in the field of planning and design 
of shops, interior design and design of signs 
(services rendered on behalf of third parties). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1070005 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201113720 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Robert Bradley Scott, 4 Buring Close, NSW2282 
ELEEBANA, Australia (AU) 
Floodlight Distribution Pty Ltd, 10/5 Joule Place, 
NSW2259 TUGGERAH, Australia (AU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Articles of luggage. 
Klasse:25 Articles of weatherproof clothing. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1071008 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201104150 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.04, FR, 09 3 688 923 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The semi-figurative mark consists of a purple check-
mark appearing before the name NATIXIS written in 
upper-case letters. 

(730) Innehaver: 
 Natixis, 30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 

PARIS, Frankrike (FR) 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:9 Credit cards, debit cards, magnetic cards, 
cash withdrawal cards, payment cards, 
memory or chip cards; memory or chip loyalty 
cards, memory or chip discount cards, stored-
value cards, money counting and sorting 
machines, automatic vending machines and 
mechanisms for prepayment-operated 

apparatus; automatic teller machines, 
counterfeit money detectors; readers for 
memory or chip cards, magnetic cards, 
payment cards, credit cards, debit cards, 
loyalty cards, discount cards; computer 
software and in particular secure payment 
software for Internet-type computer 
communication networks; data processing and 
computer equipment; all the aforementioned 
goods relating to banking and finance. 

Klasse:16 Printed matter; instructional and teaching 
material (except apparatus); printed matter, 
newspapers and periodicals, checkbooks, 
printed bank forms; albums, pamphlets, 
notebooks, calendars, information bulletins, 
publications, magazines, prospectuses, books, 
handbooks, indexes; all the aforementioned 
goods relating to banking and finance. 

Klasse:35 Advertising; on-line advertising on a computer 
communications network; business 
management; business administration; 
business consulting; business information or 
inquiries; business advertising, canvassing for 
the distribution of securities; customer account 
management; accounting services; computer 
file management; data search in computer 
files; business management assistance for 
industrial and commercial companies; market 
studies and research; consultancy in business 
information, information compilation; services 
for subscribing to telematic services; 
subscriptions to a central service providing 
access to a computer network or data 
communication network, subscriptions to 
electronic newspapers, subscriptions to a 
telecommunications service; drafting 
statements of accounts, statistical information, 
auditing; economic forecasting; all the 
aforementioned services relating to banking 
and finance. 

Klasse:36 Banking operations; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; actuarial services, 
factoring, credit bureaux; debt collection 
agencies; financial analysis; insurance 
underwriting; life insurance underwriting; 
insurance consultancy; provident funds; credit 
card services; debit card services; surety 
services (guarantees); raising of capital; 
finance consulting; real estate appraisals; real 
estate brokerage, real estate management; 
wealth management, stock exchange 
quotations; securities brokerage; insurance 
brokerage; credit; lease-purchasing; securities 
deposits; securities management; issuing of 
bank checks, travellers' checks; issuing of 
bank cards, issuing of loyalty cards (financial 
services); savings banks; financial estimates 
(insurance, banking, real estate); financing 
services; tax estimates, fiduciary services, 
fund accumulation; financial information; 
insurance information; home banking; capital 
investments; provident funds, foreign 
exchange operations; payment by 
installments; payment of funds; loans 
(finance); pledge loans; financial transactions; 
electronic funds transfer; check verification; 
financial and banking management; research 
and prospecting in relation to financial markets 
and securities management, all these services 
capable of being provided via the Internet; safe 
deposit services, clearing-house services 
(exchange transactions), financial consulting, 
marine insurance underwriting, accident 
insurance underwriting, fire insurance 
underwriting, health insurance underwriting, 
rental of apartments, rental of offices (real 
estate), rent collection, mortgage banking, 
payment by installments, financial 
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sponsorship, lending (finance); on-line 
banking, financial and monetary operations via 
telecommunications networks and computer 
communication networks. 

Klasse:38 Services for transmission, communication and 
telecommunication via any means, including 
via electronic means, computer and telephone; 
services for the transmission, communication 
and telecommunication of messages, 
information and all other data, including those 
provided on-line or stored and forwarded from 
data-processing systems, from computer 
databases or from computer or telematic 
networks, including the Internet and the World 
Wide Web; electronic and computer mail and 
message services; transmission of information 
and news via telecommunications; 
transmission of information accessible by 
access code, via data processing servers, 
computer database servers, via computer or 
telematic networks, including the Internet and 
the World Wide Web; transmission of text, 
electronic documents, databases, graphics 
and audiovisual data accessible by access 
code via computer and via telecommunications 
networks including the Internet; transmission 
of computer programs accessible by access 
code via personal page network interfaces; 
transmission of periodicals and other printed 
matter relating to the Internet accessible via 
computer and communications networks; 
services for real-time communications 
(transmission) between computer users on the 
Internet and the World Wide Web; 
telecommunications services provided via the 
Internet; all the aforementioned services 
relating to banking and finance. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075305 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201105834 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.10, DE, 30 2010 020 

400.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sunrise Medical GmbH & Co KG, Kahlbachring, 2-4, 
69254 MALSCH, Tyskland (DE) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Orthopaedic articles; furniture adapted for 

medical use and patient convenience and 
handling equipment; walking frames and walking 
aids for disabled persons, invalid walkers, 
crutches and structural parts therefor, walking 
sticks for medical purposes; furniture to assist 
disabled persons, patients and the elderly in the 
bath and toilet, bath tub transfer benches, seats 
and slide boards for transfer into a bathtub, bath 
and shower seats, chairs and benches, grab bars 
and poles, fixtures, arm supports and other 
handles, male and female urinals, bed pans, 

commodes, toilet seat raisers and raised frames, 
toilet surround frames, foam and pneumatic 
cushions, pads and protectors for therapeutic 
use, blanket supports, medical pillows, bed 
wedges, bed and chair raisers, height-adjustable 
tables for invalids, portable ramps, armrests and 
back rests, seat and back padding to allow or 
support a sitting or semi-sitting position, 
apparatus for lifting and handling of patients; 
invalid's hoists; invalid lifting chairs; seat 
cushions, pads, seat backs and mattresses for 
medical purposes; pressure-compensating 
cushioning envelopes, pads and pouches filled 
with flowable materials for medical uses; dressing 
and mobility aids; furniture and household items 
adapted for use by the elderly, infirm, or 
physically handicapped; parts and fittings for all 
aforesaid goods. 

Klasse:12 Apparatus for locomotion by land, air or water 
adapted for use by the aged or disabled; manual 
and powered vehicles for providing or ensuring 
mobility of disabled persons, patients and the 
elderly, particularly scooters, wheelchairs and 
mobility aid vehicles; power recliner back 
assemblies for wheelchairs; wheelchair wheels; 
racing wheelchairs and sports wheelchairs; 
pediatric wheelchairs; medical carts for disabled 
persons, patients and the elderly; wheelchair 
cushions, pads, seats and seat backs including 
foam, flowable and pneumatic cushions, pads 
and seats, and head-rests and supporting and 
holding devices on manual and powered vehicles 
for providing or ensuring mobility of disabled 
persons, patients and the elderly for their users; 
parts and fittings for all aforesaid goods. 

Klasse:18 Replaceable rubber tips for walking sticks and 
canes; hiking sticks and shepherd crooks; folding 
walking sticks; travel sticks (with seat) and 
walking stick seats; folding seat sticks; canes for 
medical purposes; walking stick handles; parts 
and fittings for all aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1077518 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201106500 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROTOLOK 
(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: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1079868 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201107299 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.12, FR, 10 3 760 108 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CCV Beaumanoir, Impasse du Grand Jardin, 10 ZAC de 
la Moinerie, 35400 SAINT-MALO, Frankrike (FR) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Oils and milks for cosmetic purposes; soap; 

perfumery; cosmetics; dentifrices; cosmetic 
preparations for slimming purposes, sunscreen 
preparations; cosmetic preparations for baths; 
bath salts, not for medical purposes; shaving 
soaps; beauty masks; make-up preparations, 
make-up, make-up pencils, lipsticks; make-up 
removing preparations; deodorants for personal 
use; toilet water; nail polish; shaving or epilating 
preparations, make-up removing wipes, sun 
creams. 

Klasse:14 Jewelry, jewelry made of precious metal, 
costume jewelry, charms, brooches (jewelry), 
necklaces (jewelry), bracelets (jewelry), 
earrings, chains (jewelry); horological and 
chronometric instruments, watches, alarm 
clocks; key rings (trinkets or fobs); jewelry 
cases not of precious metal; jewelry items for 
bags; key rings of leather; brooches (pins). 

Klasse:25 Daytime and nighttime clothing for any 
purposes and of any materials; footwear 
(except orthopedic footwear); headgear for 
wear; hosiery, belts (clothing); underwear; 
scarves, neckties; gloves, socks and tights. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1080744 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201107546 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOPE IN A JAR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Philosophy Inc, 3809 East Watkins Street, AZ85034 
PHOENIX, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Skin care products, namely creams, lotions, 

moisturizers, cleansers, washes, masks, and 
toners. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1086008 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201109387 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.23, EM, 010070464 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jels Savværk A/S, Klovtoftvej 2, Jels, 6630 RØDDING, 
Danmark (DK) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:19 Building materials (non-metallic); Non-metallic 

rigid pipes for building; Asphalt, pitch and 
bitumen; Non-metallic transportable buildings; 
Monuments, not of metal. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 

Klasse:37 Building construction; Repair; Installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1090475 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201110987 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.31, CH, 618881 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 RODEO 
(730) Innehaver: 

 Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 ZUG, Sveits 
(CH) 

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

20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Spectacle glasses, sunglasses, ski goggles and 

spectacle frames; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, except for binoculars, 
telescopes, spotting scopes, telescopes, camera 
lenses, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; extinguishers. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials and not included in other 
classes; animal skins; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

Klasse:24 Textile fabrics for lingerie; textiles and textile 
goods, not included in other classes; bed and table 
covers. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting 

articles not included in other classes; decorations 
for Christmas trees. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail 
sales by means of global computer networks (the 
Internet)relating to spectacle 
glasses, sunglasses, ski goggles and spectacle 
frames; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic and 
optical apparatus and instruments, 
except for binoculars, telescopes, spotting scopes, 
telescopes, camera lenses, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and 
computers; extinguishers, leather and imitations of 
leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes; animal 
skins; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 

harness and saddler, textile fabrics for 
lingerie; textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table 
covers, clothing, footwear, headgear, games and 
playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations 
for Christmas trees; copywriting 
and publishing advertising texts; promotion 
services and activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1091111 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201111267 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.17, AT, AM 5207/2010 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Semperit Technische Produkte GmbH, 
Modecenterstrasse 22, 1030 WIEN, Østerrike (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Fittings and mountings for pipes, namely 

reducer, manifold, branch (of metal); fittings, 
namely valves, dampers (clack valves), valves 
of metal (other than parts of machines) for 
installation in hoses, adapters and couplings 
as far as included in this class; coupling of 
aluminium components; hoses and pipelines 
and conduits, such as flanges, fittings, as far 
as included in this class; steel wire, 
galvanized. 

Klasse:17 Rubber and articles thereof, as far as included 
in this class; articles of plastics (semi-finished 
products); fittings and mountings of containers 
and pipes, hoses, lines and couplings; flexible 
pipes (not of metal), flexible pipes of textile 
material; hoses, pipelines and conduits, 
couplings, hose clamps, hose and pipe 
adapters, as far as included in this class; 
couplings for flexible pipes; 
junction/connection pieces, hose fittings/hose 
couplings, as far as included in this class; 
connection pipes for adapters; accessories for 
hoses, namely rubber collars, rubber seals; 
reinforcing materials, not of metal. 

Klasse:35 Advertising, business management, business 
administration; office functions; development 
and updating of promotional material, PR 
(public relations), personnel recruitment; 
dissemination of advertising matter; 
implementation of community promotions, 
advertising in and with all media, on company 
signs, vehicles, posters, flags, professional 
clothing and other advertising media and 
materials; organization and staging/realization 
of trade fairs and exhibitions for economic and 
advertising purposes, publication of advertising 
texts; market research; marketing (marketing 
research); opinion research; sales promotion 
for third parties; rental of advertising material 
or advertising space; distribution of 
promotional materials; 
demonstration/presentation of goods for 
advertising purposes; distribution of samples 
for advertising purposes; retail and wholesale 
services relating to transport hose systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1091832 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201111521 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.22, GB, 2573034 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Simcyp Ltd, Blade Enterprise Centre John Street, 
S24SW SHEFFIELD, Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Pharmaceutical analysis computer software; 

computer software that uses in vitro data from 
human tissues to predict metabolism, 
interactions and kinetic behaviour of 
drugs/chemicals in vivo (whole human). 

Klasse:42 Scientific consultancy services; scientific 
consultancy services employing 
pharmaceutical analysis software that uses in 
vitro data from human tissues to predict the 
metabolism, interactions, and kinetic behaviour 
of drugs/chemicals in vivo (whole human). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1092562 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201111802 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.17, DE, 302011016250.6/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

STREAMSPACE 
(541) Merket er 

et  
ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Motor vehicles and parts therefor (included in this 
class). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096481 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201113341 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.13, LT, 2010 1566 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Kauno Grudai, H. ir O. Minkovski&#371; g. 63, 
46550 KAUNAS, Litauen (LT) 

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

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096573 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201113359 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.20, EM, 009984691 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ceratizit SA, 101, route de Holzem, 8232 MAMER, 
Luxembourg (LU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Common metals and their alloys; building 

materials of metal; buildings, transportable, of 
metal; railway material of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes of metal; safes; goods of common metal 
not included in other classes; ores of metal; 
cermets; extruded hard metal shanks; hard 
metals; laminated composite materials 
manufactured from superimposing layers of 
metal or metal alloys; very hard metals and 
metal alloys; semi-worked products of metal or 
of metal alloys, not included in other classes. 

Klasse:7 Machines and machine tools; motors, other 
than for land vehicles; machine coupling and 
transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; tools 
(machine parts) for cutting, turning, milling and 
drilling; tools for woodworking, crushing 
technology, fastening technology and for 
stoneworking (parts of machines); press drills 
(machines); stamping tools (parts of 
machines); sawteeth (parts of machines); 
paper machines and machines for 
papermaking; molds (parts of machines) used 
for processing metals; wearing parts (parts of 
the aforesaid machines and machine-tools) 
made of hard metals, cermet, ceramics or very 
hard materials; tools (parts of machines). 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software; 
technical consulting in connection with design 
and development of machine tools for cutting 
for the processing of metals and synthetic 
materials, especially of tools for turning, 
snagging and tapping, drilling machines, 
milling cutters, side-and-face milling cutters, 
saws, reaming and countersinking tools; 
technical consulting in connection with design 
and development of components for the 
aforementioned tools, especially 
interchangeable cutting parts made of high 
speed steel, hard metal, cermet, ceramics or 
extra-hard materials and other cutting 
materials, sawtooth and extruded hard-metal 
mandrel machine-tools, cutting machines for 
processing paper, mechanical forming tools, 
cutting tools for use in the treatment of metals 
and synthetic materials, mechanical clamping 
apparatus for tools and workpieces designed 
to be used with machine tools, tool crib 
automats for storing and dispensing machine 
tools and with wearing parts for machines 
made of hard metal, cermet, ceramics or of 
synthetic material; design and development of 
programs and computer software for use in 
logistics (tool management systems), for 
controlling automated machinery, as well as 

for all functional and operational sectors, also 
in connection with the Internet (e-commerce); 
technical consulting in the field of information 
technology. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096577 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201113360 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.12, EM, 009886912 
(540) Gjengivelse av merket: 

NILFISK ALTO WORKS FOR YOU
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605  BRØNDBY, 
Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Washing and cleaning machines and apparatus, 

washing and cleaning plants and installations, 
washing and cleaning equipment, hot and cold 
water washers and hot and cold water washing 
and cleaning plants and installations, high 
pressure cleaners, vacuum cleaners, vacuum 
cleaner bags, vacuum cleaner hoses; vacuum 
cleaner attachments for disseminating perfumes 
and disinfectants, central vacuum cleaning 
installations, suction apparatus (vacuum 
cleaners) for the removal of dust, wet and dry 
vacuum cleaners, cleaning apparatus utilizing 
steam, dryers, sweepers, sanders, polishers, 
burnishers, scrubbers, washers, parts and 
accessories for the mentioned goods (not 
included in other classes), including filters for 
cleaning machines (not included in other 
classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096604 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201113365 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

H2O X5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Thane International Inc, 78-140 Calle Tampico, 
CA92253 LA QUINTA, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Steam cleaning machines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096629 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201113368 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.08.26, EM, 010221951 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avnet EMG GmbH, Gruber Strasse 60 c, 85586 
POING, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Advertising; providing of information regarding 

goods and services on the internet; arranging 
and concluding of contracts for the purchase 
and sale of goods, in particular via the internet; 
retailing services regarding semiconductors, 
electrical, electronic and computer 
components and equipment, in particular via 
the internet; business management; inventory 
management; supply chain management; 
business administration; office functions; 
invoicing services; distributorship services in 
the field of semiconductors, electrical, 
electronic and computer components and 
equipment; business management consulting 
services, namely, consulting in the fields of 
inventory management, supply chain 
management, pricing strategies and 
promotional strategies for the sale and 
distribution of semiconductors, electrical, 
electronic and computer components and 
equipment; information and advice regarding 
the aforementioned services. 

Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods; 
packaging services, namely taping and reeling 
of semiconductors, electrical, electronic and 
computer components and equipment; labeling 
services; replenishment of stocks; information 
and advice regarding the aforementioned 
services. 

Klasse:40 Treatment of materials; laser marking; laser 
marking of semiconductors, electrical, 
electronic and computer components and 
equipment; custom manufacture of 
semiconductors, electrical, electronic and 
computer components and equipment; 
information and advice regarding the 
aforementioned services. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; technological 
analysis and consultation services in the field 
of semiconductors, electrical, electronic and 
computer components and equipment; design 
and development of computer hardware and 
software; design and development of 
semiconductors, electrical, electronic and 
computer components and equipment; 
computer programming services; programming 
of semiconductors, electrical, electronic and 
computer components and equipment; 
installation of computer software for others; 
computer consulting and integration services 
in the field of electrical, electronic and 
computer components and equipment; 
information and advice regarding the 
aforementioned services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1096638 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201113370 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.14, CH, 617625 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Duraine SA, Rue de Chêne-Bougeries 26 c/o Oswald 
Bregy, Avocat, 1224 CHÊNE-BOUGERIES, Sveits 
(CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Spectacles, sunglasses, goggles for sports, 

spectacle frames; spectacle cases. 
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith (included 
in this class); jewelry, fashion jewelry, precious 
stones; timepieces and chronometric 
instruments; necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, rings, cuff links, brooches, chains, 
tie pins, medals, medallions, key rings; watch 
cases, bands, chains, springs and glasses; 
watches, wristwatches, chronometers, wall 
clocks, pocket watches; cases or presentation 
cases for timepieces. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; tee-shirts, shirts, 
skirts, pullovers, sweatshirts, blouses, jeans, 
trousers, Bermuda shorts, dresses, polo shirts, 
coats, jackets, anoraks, waistcoats, overalls, 
blazers, scarves, sashes for wear, shawls, 
collar protectors, combinations, bib overalls; 
socks, ankle socks, stockings, tights; 
nightgowns, pajamas, dressing gowns; 
underwear, lingerie, corsets, hosiery; belts, 
gloves, mittens, neckties, bow ties, braces for 
clothing, headbands; fashion wear for bathing, 
sundresses; caps, hats; town shoes and 
footwear for leisure purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096678 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201113376 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deere & Co, One John Deere Place, IL61265 MOLINE, 
USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Warranty and guarantee service for equipment 

and vehicles. 
Klasse:37 Repair and maintenance of equipment and 

vehicles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096683 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201113377 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.09, SE, 2011/02077 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Recipe for Men AB, Box 24102, 10451 STOCKHOLM, 
Sverige (SE) 

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

hair care preparations; cosmetic creams; 
cosmetic preparations for skin care; lip balm; 
lipsticks. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1096694 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201113379 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.11, EM, 009921552 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co KG, 
Stedinger Str. 25, 26723 EMDEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Fish (not live); fillets of fish; crustaceans (not 

alive); shellfish (not live); prepared meals, 
mainly containing fish, crustaceans, shellfish 
and/or shellfish for human consumption. 

Klasse:31 Fish, live; crustaceans (live); shellfish (live). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096702 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201113382 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHATEAU LA CLOTTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SCEA du Chateau la Clotte, 1 Bergat, 33330 SAINT 
EMILION, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Wine with appellation of origin from the wine-

making estate called: CHATEAU LA CLOTTE. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096703 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201113383 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.24, FR, 11 3 800 083 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Le Monde des Marques, Rue du Pré Saint Adrien, 
89700 TONNERRE, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Cushions; seat cushions; pillows; bolsters; 

mattresses; quilts; feather-filled quilts; 
eiderdowns (duvet coverlets), sleeping bags; 
the above goods potentially being made of or 
containing natural or synthetic feathers or 
down. 

Klasse:22 Raw fibrous textile materials; padding and 
stuffing materials, except of rubber or plastics; 
flock (stuffing); raw silk; down (feathers); 
feathers; feathers for stuffing upholstery; 
eiderdowns (feathers); feathers for bedding; 
textile bags (covers, pouches) for packing. 

Klasse:24 Fabrics and textile goods not included in other 
classes, namely bed linen, covers for 
cushions, covers for pillows, pillowcases, 
sheets, fitted sheets, quilt and eiderdown 
covers, mattress casings, mattress ticking, 
bedspreads; bedclothes, bed blankets, travel 
blankets, bed covers, coverlets. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; direct mail 
advertising; book-keeping; document 
reproduction; computerized file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; publication of publicity 
texts; rental of advertising space; 
dissemination of advertising matter; public 
relations; product demonstration and sales 
promotion for bedding and bed linen products; 
wholesale or retail services, face-to-face or via 
electronic means, of goods such as cushions, 
seat cushions, pillows, bolsters, mattresses, 
quilts, eiderdowns, sleeping bags, raw fibrous 
textile materials, padding and stuffing 
materials, flock, raw silk, down, feathers, 
packaging bags, fabrics and textile goods, bed 
linen, covers for cushions, covers for pillows, 
pillowcases, sheets, fitted sheets, quilt and 
eiderdown covers, mattress casings, mattress 
ticking, bedspreads, bedclothes, bed blankets, 
travel blankets, bed covers, coverlets. 

Klasse:40 Information on processing of feathers and 
fabrics; processing of feathers. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096786 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201113403 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.08, DE, 30 2011 031 

512.4/14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG, 
Ferdinand-Adolph-Lange-Platz 2, 01768 GLASHÜTTE, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Sunglasses; spectacles; spectacle frames; 

spectacle cases. 
Klasse:14 Clocks; watches; wristwatches; chronographs 

for use as watches; chronometric instruments; 
watch straps; jewellery and imitation jewellery. 

Klasse:25 Clothing; footwear; headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096811 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201113522 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.09, FR, 11 3 812 846 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HFV, 4 Impasse Chantoiseau, 03600 COMMENTRY, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Veterinary preparations; nutritional additives 

and food-supplements for veterinary use; 
bacterial preparations for veterinary use; 
bacteriological preparations for veterinary use; 
enzyme preparations for veterinary use; 
preparations of trace elements for animal use; 
parasiticides for veterinary use; pesticides; 
fungicides. 

Klasse:31 Fortifying foodstuffs for animals; animal 
foodstuffs; protein for animal consumption; 
animal feed. 

Klasse:35 Retailing and wholesaling services of 
veterinary preparations, nutritional additives 
and food-supplements for veterinary use, 
bacterial preparations for veterinary use, 
bacteriological preparations for veterinary use, 
enzyme preparations for veterinary use, 
preparations of trace elements for animal use, 
parasiticides for veterinary use, pesticides, 
fungicides, fortifying foodstuffs for animals, 
animal foodstuffs, protein for animal 
consumption, animal feed. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096815 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201113523 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 MAINZ, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Customized glass fronts for refrigerators, 

baking ovens and microwave ovens. 
Klasse:20 Glass fronts for furniture including kitchen 

furniture. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096823 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201113524 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

Citra-lock 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Dirinco BV, Saffierborch 14, 5241LN ROSMALEN, 
Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical products for use in conjunction 

with a catheter, termed the "catheter lock 
solution". 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096863 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201113532 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.14, DE, 30 2011 038 

900.4/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 ESSEN, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1096864 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201113533 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.14, DE, 30 2011 038 

899.7/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 ESSEN, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096941 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201113547 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EVER Neuro Pharma GmbH, Oberburgau 3, 4866 
UNTERACH AM ATTERSEE, Østerrike (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for treatment of 

Parkinson's disease. 
Klasse:10 Medical devices for treatment of Parkinson's 

disease. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096943 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201113548 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.25, BX, 1222255 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EV-Box BV, Tiarastraat 19, 1336SG ALMERE, 
Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Appliances and equipment for charging electric 

vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1096944 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201113549 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.10.07, US, 85442176 

2011.10.07, US, 85442235 
2011.10.07, US, 85442242 

(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a geometrical figure enclosing the 
word BRAMMO in stylized letters surmounting another 
geometrical figure enclosing the word PARX in stylized 
letters together with a stylized design of a bull's head. 

(730) Innehaver: 
 Brammo Inc, 550 Clover Lane, OR97520 ASHLAND, USA 

(US) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Franchise services, namely offering business 

management assistance in the establishment and 
operation of motorcycle parks that provide vehicle 
rental services and facilities for motorcycling. 

Klasse:39 Rental of vehicles. 
Klasse:41 Entertainment in the nature of a motorcycle park; 

providing facilities for motorcycling. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096945 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201113550 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.10.06, US, 85440779 

2011.10.06, US, 85440786 
2011.10.06, US, 85440792 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brammo Inc, 550 Clover Lane, OR97520 ASHLAND, 
USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Franchise services, namely offering business 

management assistance in the establishment 
and operation of motorcycle parks that provide 
vehicle rental services and facilities for 
motorcycling. 

Klasse:39 Rental of vehicles. 
Klasse:41 Entertainment in the nature of a motorcycle 

park; providing facilities for motorcycling. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1096947 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201113552 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.06, EM, 009872128 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Haworth GmbH, Von-Achenbach-Str. 21-23, 59229 
AHLEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Furniture, soft furniture, office furniture, office 

cabinets, racks, in particular modular office 
cabinet systems; conference furniture; office 
tables; parts for the aforesaid goods, included 
in this class, in particular furniture frames; 
mirrors, picture frames. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1096949 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201113554 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.12, CN, 9328376 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The device is comprised of two hearts that wind around 
with each other up and down; morever, the bottom half 
of the upper heart is added black. 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou Zengcheng Guangyin Garment Co Ltd, 

Shapu Road, Shapu, Zengcheng, 511338 
GUANGZHOU, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing; layette; bathing suits; track shoes, 

shoes; hats; hosiery; gloves; neckties; scarfs; 
girdles; belts for clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1096964 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201113555 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Audley Travel Group Ltd, New Mill, New Mill Lane, 
OX299SX WITNEY, OXFORDSHIRE, Storbritannia 
(GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Travel services; travel agency and tourist 

travel services; organisation of holidays, tours 
and of travel; escorting of travellers; holiday 
travel reservation services; reservation and 
booking of seats for travel; travel reservation 
services, including making reservations and 
bookings via a global computer network or via 
contact with a sales agent; arranging of tours 
and excursions; tour conducting and escorting; 
packaging of goods; freight brokerage, freight 
forwarding; delivery of goods; rental of cars, 
aeroplanes, ships and boats; agency services 
for arranging travel; services for the arranging 
of transportation of travellers and goods 
relating thereto; information and advisory 
services related to the aforesaid. 

Klasse:43 Reservation services and provision of hotel 
and other temporary accommodation; booking 
of temporary accommodation; reservation and 
provision of catering services; provision of food 
and drink; information and advisory services 
related to the aforesaid. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1097116 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201113584 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.22, AT, AM 1474/2011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EVER Neuro Pharma GmbH, Oberburgau 3, 4866 
UNTERACH AM ATTERSEE, Østerrike (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for treatment of 

Parkinson's disease. 
Klasse:10 Medical devices for treatment of Parkinson's 

disease. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1097161 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201113592 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.09, FR, 11/3829623 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sanofi, 174, avenue de France, 75013 PARIS, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical products for the treatment of 

autoimmune diseases, inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis and ankylosing 
spondylarthritis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1097229 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201113604 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

Actro 
(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. 
Klasse:20 Furniture fittings; furniture; frames; goods, 

included in this class, of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics; suspension hooks and suspension 
strips of plastic; locks (non-electric); kitchen 
cabinets, sink bases; all the aforesaid goods 
not of metal; drawers of metal and not of metal 
(being furniture and parts for furniture); 
organizational elements (furniture parts) in the 
form of inserts for drawers of metal and not of 
metal, drawer cabinets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1097258 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201113608 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.10, FR, 11/3.838.246 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLOSS IN LOVE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cosmetic and make-up products. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1097259 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201113609 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.10, FR, 11/3.838.244 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERNIS IN LOVE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cosmetic and make-up products. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1097268 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201113611 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.16, EM, 009969825 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Winspirational OY, Ruoholahdenranta 1 D 60 , 00180 
HELSINGFORS, Finland (FI) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:19 Building materials (non-metallic); Non-metallic 

rigid pipes for building; Asphalt, pitch and 
bitumen; Non-metallic transportable buildings; 
Monuments, not of metal. 

Klasse:28 Games and playthings; Gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
Decorations for Christmas trees. 

Klasse:41 Providing of training; Providing of training; 
Entertainment; Sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1097312 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201113618 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.15, BX, 1223588 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann 
(établissement public), 41, rue du Brill, 4422 BELVAUX, 
Luxembourg (LU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Data processing equipment and computers; 

computer peripheral devices; magnetic data 
media; optical data media; compact disks 
(audio-video); disks, magnetic; optical disks; 
compact disks; floppy disks; computer 
software, recorded; computer programs 
(downloadable software); computer programs, 
recorded; computer operating programs, 
recorded; electronic publications, 
downloadable. 

Klasse:16 Printed matter; printed matter; instructional 
and teaching material (except apparatus); 
manuals; manuals for computer software. 

Klasse:35 Computerized file management; compilation 
and systemization of data into computer 
databases; retail and wholesale services for 
computer software. 

Klasse:41 Providing of training, education, practical 
workshops, conferences, especially regarding 
information technology. 

Klasse:42 Design and development of computer 
software; creating and maintaining Web sites 
for others; hosting computer sites (Web sites); 
data conversion of computer programs and 
data [not physical conversion]; conversion of 
data or documents from physical to electronic 
media; duplication of computer programs; 
computer software design; updating of 
computer software; maintenance of computer 
software; computer programming; installation 
of computer software; rental of computer 
software; research and development for 
others; research and development of computer 
software (for others). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1097341 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201113622 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.21, CN, 9239293 
(540) Gjengivelse av merket: 

Tunland 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a coined word "TUNLAND" which 
has no specific meaning either in English or any other 
languages, nor in the geographic or in trade. 

(730) Innehaver: 
 Beiqi Foton Motor Co Ltd, Laoniuwan Village North, 

Shayang Road, Shahe Town, 102206 CHANGPING 
DISTRICT, BEIJING, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Automobiles; trucks; cars; engines for land 

vehicles; lifting car; concrete mixing vehicles; 
fork lift trucks; coaches; electric vehicles; cycle 
cars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1097410 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201113632 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.24, DE, 30 2011 011 

701.2/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richard Anton KG, Würmstr. 55, 82166 GRÄFELFING, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Industrial chemicals, in particular carbon 

products, graphites, electrode graphites, 
synthetic graphites, carbon mouldings, 
recarburizers, inoculants for cast iron melts; 
foaming carbon for slag foaming. 

Klasse:4 Calcined petrol coke; specialty coke for brake 
linings; anthracite. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office work; retail and 
wholesale services for industrial chemicals, in 
particular carbon products, graphites, 
electrode graphites, synthetic graphites, 
carbon mouldings, recarburizers, inoculants for 
cast iron melts, foaming carbon for slag 
foaming, calcined petrol coke, specialty coke 
for brake linings, anthracite. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1097418 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201113634 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SThree IP Ltd, 5th Floor GPS House, 215-227 Great 
Portland Street, W1W5PN LONDON, Storbritannia 
(GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Personnel recruitment services; personnel 

recruitment services in connection with 
personnel for the management, construction 
and programming of computers; provision of 
advice with respect to the recruitment of 
personnel; provision of advice with respect to 
the seeking of employment; management 
consultancy services. 

Klasse:36 Financial services; financial introduction 
services. 

Klasse:41 Training of personnel in the areas of 
recruitment, human resources and business 
management. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.04.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
  
  

 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2012.04.23 - 17/12

 

72 
 

Delvis overdragelse 
 
(111) Int.reg.nr: 0690308A 
(151) Int.reg.dato: 1998.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201111917 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch & Lomb 
Place, NY14604-2701 ROCHESTER, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2002.08.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0690308. 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0720805B 
(151) Int.reg.dato: 1999.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201203013 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.22 
(300) Søknadsprioritet: 1999.03.25 CH 460740 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SGS Group Management SA, Place des Alpes 1, 1201 
GENÈVE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Services related to the certification of 

conformity to national and international norms 
and standards for management, personnel and 
product systems. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2000.03.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0720805B. 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0754396B 
(151) Int.reg.dato: 2001.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201110777 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lazer Sport NV, Amerikalei 200, 2000 ANTWERPEN, 
BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Helmets for skiing and aquatics. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2004.07.15 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0754396B. 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0775144C 
(151) Int.reg.dato: 2002.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201113157 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2001.09.27 CH 493952 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Momentive Performance Materials Inc, 22 Corporate 
Woods Boulevard, NY12211 ALBANY, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Polymer and polyolefin products; chemical 

products for industrial use; unprocessed artificial 
resins; except polyolefin polymers for industrial 
use, particularly for manufacturing electric cables 
or tubes and profiles of plastic. 

Klasse:2 Colouring matter; unprocessed natural resins. 
Klasse:17 Semi-processed artificial resin products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2003.01.30 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0775144C. 
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(111) Int.reg.nr: 0785924B 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201203014 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.15 CH 497809 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 SGS Group Management SA, Place des Alpes 1, 1201 
GENÈVE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Price analysis, namely comparison and 

evaluation of prices of raw materials, goods, 
manufactured, semi-manufactured, processed 
and all other types of goods, placement of 
technical staff; commercial risk assessment 
and prevention. 

Klasse:36 Damage and loss assessment; financial 
appraisals and other real estate, equipment, 
project and industrial property appraisal 
services; foreign investment project 
assessment and monitoring; customs 
assistance, customs-code verification and 
determining of customs values before 
boarding. 

Klasse:39 Storage, warehousing, handling and 
transportation of goods; inspection of vehicles; 
inspection of containers. 

Klasse:41 Training in various fields, in particular in quality 
assurance. 

Klasse:42 Inspection, particularly control, supervision and 
certification of the quality and quantity of raw 
materials, goods, manufactured, semi-
manufactured, processed and all other types 
of goods, as well as of their conformity to 
national and international norms, laws, rules, 
practices and standards and to the contractual 
requirements agreed upon by clients involved 
in importing and exporting said goods; control 
and certification of construction drafting, 
building and work and of industrial machinery 
and equipment maintenance and project 
monitoring; inspection, particularly control, 
supervision and certification of production or 
processing methods and of manufacturing 
processes for equipment, devices and 
apparatus as well as staff qualification 
including certification of product quality control 
procedures, control of measuring apparatus 
and measuring methods, of sampling and 
analysis; engineering for the purpose of 
modernizing sampling devices, equipment, 
systems, methods and technologies; 
certification of conformity to national and 
international norms, standards and other 
regulatory documents relating to products, 
services, personnel and management 
systems; design, namely industrial design 
regarding construction and use of calibration 
and sizing systems for dynamic flow 
measurement, tank calibration and automatic 
sampling; development of software for 
container warehousing, storing and handling; 
assistance to states by means of counseling or 
consultations with a view to implementing, 
restructuring and reorganizing their customs 
systems; laboratory testing, control and 
analysis of goods and materials; evaluation of 
the air, soil, water and waste matter, and 
general studies and counseling in view of their 
conformity to rules and regulations relating to 
the environment; pharmaceutical product 

evaluation; appraisal of damages or loss 
(engineers' services); production optimization 
studies. 

Klasse:44 Health services, and in particular medical 
laboratory analyses, sanitary services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2004.05.04 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0785924B. 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0931906A 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201203650 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.24 IT MI2006C011663 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

kombinert merke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the fancy word "TELMA" in 

block capital characters with a perspective geometrical 
figure placed beside. 

(730) Innehaver: 
 Delta SrL, Via Grazia Deledda, 3 MONTECASSIANO 

(MC), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Kitchen sinks. 
Klasse:20 Work tops for kitchens. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.02.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0931906A. 
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(111) Int.reg.nr: 1038789A 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201111056 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.02 PT 458191 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Quilate Services SA, Via Nassa 38, 6900 LUGANO, CH
(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. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in 
other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:35 Retail services, online retail services and mail 

order services all in relation to beauty 
products, beauty accessories, skin care 
products, skin care accessories, toiletries, 
perfumes, cosmetics, scented candles, room 
sprays, leather goods, jewels, jewelry, 
timepieces, eyewear, stationery, pens, 
umbrellas, glassware, porcelain, sports 
articles, household linen, smokers' requisites, 
clothing and shoes (excluding their transport), 
multimedia players and telephones; 
advertising; shop-window dressing; import-
export agency; sales promotion for third 
parties; market research; promotion of 
products via television with sales offers; 
organization of events for commercial events; 
commercial and administrative management; 
commercial administration; commercial or 
industrial management assistance; business 
organization and management consulting, 
business information or enquiries; assorting for 
third parties of various beauty products, beauty 
accessories, skin care products, skin care 
accessories, toiletries, perfumes, cosmetics, 
scented candles, room sprays, leather goods, 
jewels, jewelry, timepieces, eyewear, 
stationery, pens, umbrellas, glassware, 
porcelain, sports articles, household linen, 
smokers' requisites, clothing and shoes 
(excluding their transport), multimedia players 
and telephones; enabling consumers to see 
and purchase the above goods conveniently in 
stores, including department stores, retail 
clothing stores, retail footwear stores, retail 
leather and bag stores, retail sportswear and 
retail sport equipment stores; gathering for 
third parties of various leather goods, jewels, 
jewelry, timepieces, eyewear, stationery, pens, 
umbrellas, glassware, porcelain, sports 
articles, household linen, smokers' requisites, 
clothing and shoes, multimedia players and 
telephones, beauty products, beauty 
accessories, skin care products, skin care 

accessories, toiletries, perfumes, cosmetics, 
scented candles, room sprays, enabling 
consumers to see such goods on a website 
and purchase them conveniently. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.08.30 

(450) Kunngjøringsdato:  2012.04.23 
 Overdratt fra int.reg.nr. 1038789A. 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 264935 
(151) Reg.dato.: 2012.04.12 
(210) Søknadsnr.: 1890 
(220) Inndato: 1999.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

G.THORSEN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Leif Gunnar Thorsen, Furustadveien 6, 3919 
PORSGRUNN, NO 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 265038 
(151) Reg.dato.: 2012.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201200907 
(220) Inndato: 2012.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Ragnhild Håland, Postboks 69, 5547 UTSIRA, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. 
varemerkeloven § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 235793 
(210) Søknadsnr.: 200603446 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2006.10.30 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 DVD Holding AS, Lønningsv 2, 5258 
BLOMSTERDALEN, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Advokat Ernst G Hansen , c/o Advokatfirma Stiegler 

ANS, Postboks 1124 Sentrum,5809 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Play Ltd, 40 Esplanade St Helier, JE49RJ JERSEY, GB
 Innsigers fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 

OSLO, NO 
 Gammel vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av multimediaprodukter. 

 Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
 Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
 Dato for innsigelse: 

 2006.12.27 
 Innsigelsen er kunngjort i Tidende nr.: 

 02/07 - 2007.01.08 
 Annen avdelings avgjørelse: 
 Registreringen oppheves for «salg av multimedia-

produkter». 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 239314 
(210) Søknadsnr.: 200614710 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
 2007.05.29 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Di Gruppen AS, Baker Østbys vei 10, 1351 RUD, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Di Gruppen AS , Baker Østbys vei 10,1351 RUD, NO 
 Innsiger: 
 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 4020 

BASEL, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, NO 
 Gammel vare-/ tjenestefortegnelse: 
 5 Antiseptisk bomull, bandasjer for 

forbindinger, bomull for medisinsk bruk, bomull for 
farmasøytisk bruk, farmasøytiske produkter, gas for 
medisinsk bruk, husapotek, vatt for medisinsk bruk. 
10 Hansker for medisinsk bruk, isposer for 
medisinsk bruk, klær for bruk i operasjonsrom, laken for
inkontinente,laken for operasjoner, overtrekksfottøy for 
medisinsk bruk. 

 Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
 Klasse 5 Antiseptisk bomull, bandasjer for forbindinger, 

bomull for medisinsk bruk, bomull for farmasøytisk 
bruk, gas for medisinsk bruk, vatt for medisinsk bruk.  
Klasse 10 Hansker for medisinsk bruk, isposer for 
medisinsk bruk, klær for bruk i operasjonsrom, laken for 
inkontinente,laken for operasjoner, overtrekksfottøy for 
medisinsk bruk.  

 Dato for innsigelse: 
 2007.07.10

 Innsigelsen er kunngjort i Tidende nr.: 
 30/07 - 2007.07.23 

 Annen avdelings avgjørelse: 
 Første avdelings avgjørelse stadfestes. Registreringen 

er delvis opphevet. 
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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.: 0931906 
(210) Søknadsnr.: 200710080 
(151) Reg.dato: 2007.02.07  
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.02.07 

(220) Inndato: 2007.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Teuco Guzzini SpA, Via Virgilio Guzzini 2, 

MONTELUPONE (MACERATA), IT 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse 11 Hygienic and sanitary apparatus, wash basins, 

sinks, taps and fittings, except kitchen sinks. 
Klasse 20 Furniture for bathrooms and toilets, mirrors. 
 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
 
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis overdragelse til 
internasjonal registrering nr. 0931906A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1052206 
(210) Søknadsnr.: 201010827 
(151) Reg.dato: 2010.03.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.03.22 

(220) Inndato: 2010.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

SERACARE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Seracare Life Sciences Inc, 37 Birch Street, MA01757 

MILFORD, US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:1 Diagnostic chemicals, reagents or preparations for 

scientific, research or manufacturing use; diagnostic 
reagents for clinical, medical laboratory or 
manufacturing use; diagnostic reagents for in vitro 
use in biochemistry, clinical chemistry, microbiology 
and manufacturing use; reagents and tools for 
research purposes or manufacturing use; chemical 
reagents other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations for scientific 
purposes; biochemical catalysts; biochemical 
extraction agent for use in life sciences research, 
bioprocessing and diagnostics; reference control 
materials for industrial use; quality control standard 
solutions and quality control materials for industrial 
use; control serum for scientific, research, or 
diagnostic use, biochemical control serum for 
scientific, research, or diagnostic use; biochemical 
standard serum for scientific, research, or diagnostic 
use; chemical reagents for use in the pharmaceutical 
industry; quality control standard solutions and 
quality control materials for testing and calibrating 
medical apparatus and reagents; all aforementioned 
goods not for use in aquaria, terraria (vivaria) and 
garden ponds. 

Klasse:5 Diagnostic reagents for medical, veterinary or 
manufacturing use; clinical medical reagents; 
diagnostic chemicals, reagents or preparations for 
medical, veterinary or manufacturing use, chemical 
reagents for medical, veterinary or manufacturing 
use; chemical reagents for pharmaceutical purposes 
testing reagents for medical or clinical use; reference 
control materials for medical or veterinary use; 
chemical reference materials for medical or 
veterinary use; standard serum, control serum, 
biochemical standard serum, biochemical control 
serum; chemical products for use in 
pharmaceuticals; all aforementioned goods not for 
use in aquaria, terraria (vivaria) and garden ponds. 

Klasse:39 Biospecimen storage services. 
Klasse:40 Technical support in the field of biospecimen 

processing. 
Klasse:41 Training in the field of biospecimen processing and 

management. 
Klasse:42 Custom design and development of chemical 

reagents and biochemical assays; providing reagent 
sample testing and diagnostic services for others in 
the fields of science and research related thereto; 
research support services in the fields of virology 
and immunological, biological and biochemical 
research; research and clinical trial support services 
in the field of biospecimens; technical support in the 
field of biospecimen management; biospecimen 
management services. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 1081734 
(210) Søknadsnr.: 201107995 
(151) Reg.dato: 2011.06.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.06.01 

(220) Inndato: 2011.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLUS + HEAT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Mayekawa MFG Co Ltd, 14-15, Botan 3-chome, Koto-

ku, 135-8482 TOKYO, JP 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:11 Drying apparatus for chemical processing; air-

conditioning apparatus; water heaters; freezing 
machines and apparatus. 

Klasse:37 Maintenance and repair of drying apparatus for 
chemical processing; air-conditioning apparatus 
maintenance and repair; water heaters maintenance 
and repair; maintenance and repair of freezing 
machines and apparatus. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
 
 
(111) Reg.nr.: 1084944 
(210) Søknadsnr.: 201109110 
(151) Reg.dato: 2011.06.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.06.22 

(220) Inndato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

BROXO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Leif Schmidt, Zesenstrasse 1, 22301 HAMBURG, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:7 Shoe cleaning machines; utensils for cleaning 

purposes, especially for shoe soles (electric), as 
included in class 7. 

Klasse:21 Brush elements for footmats; articles for cleaning 
purposes; small household and kitchen utensils; 
steel wool; cleaning utensils, especially for shoe 
soles (non electric), as included in this class. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
 
 
(111) Reg.nr.: 1085520 
(210) Søknadsnr.: 201109218 
(151) Reg.dato: 2011.06.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.06.28 

(220) Inndato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome, 

Ohta-ku, 146-8501 TOKYO, JP 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:10 Medical machines and apparatus and their parts and 

accessories; medical X-ray apparatus and their parts 
and accessories. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
 
 

(111) Reg.nr.: 1088514 
(210) Søknadsnr.: 201110234 
(151) Reg.dato: 2010.10.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.10.05 

(220) Inndato: 2011.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVAMIN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Stafford-Miller (Ireland) Ltd, Clocherane, Youghal Road 

DUNGARVAN, COYNTY WATERFORD, IE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:3 Non-medicated toilet preparations, dentifrices, mouth 

washes and breath fresheners, dental rinse, dental 
foam, dental whitening strips, products for dental 
hygiene; preparations and substances for cleaning, 
washing, polishing, deodorising dentures, non 
medicated denture adhesives and fixatives; non-
medicated oral care preparations, dental gels, 
bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic stain removal preparations, dentifrices in the 
form of chewing gum. 

Klasse:5 Medicated oral care products, medicated tooth 
polishing preparations, medicated tooth whitening 
preparations, medicated mouthwashes, medicated 
bleaching preparations; chemical products for dental 
purposes; preparations and substances for the 
sterilisation and disinfection of dentures; preparations 
and substances to aid in retention of dentures; 
denture adhesives and fixatives, denture base 
materials. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
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(111) Reg.nr.: 1093275 
(210) Søknadsnr.: 201112135 
(151) Reg.dato: 2011.08.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.08.04 

(220) Inndato: 2011.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYNEXO 
(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 Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, 

sports goggles, sunglasses, cycling goggles, golfing 
goggles, shooting goggles, equestrian goggles, 
diving goggles, swimming goggles; reading glasses; 
protective goggles for workers; laser protection 
glasses; spectacles; spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; spectacle cases; 
laser protection windows; laser protection curtains; 
optical filters; optical apparatus for measurement, 
optical instruments for measurement; reading aids; 
magnifying glasses; protective helmets for workers, 
for motorcyclists, for cyclists, for skiers, for ski 
jumpers, for bobsledders, for sleigh riders, for 
skeleton racers, for inline skaters, for snowboarders, 
for canoeists, for hang gliders, for paragliders; sports 
helmets; alpine sports helmets, equestrian helmets; 
protective face screens for workers, protective 
shields for workers, in particular protective shields 
for welders; safety footwear for workers; safety 
clothing for workers; protective laser textiles; 
protective gloves, except disposable thin mill gloves; 
respirators, not for artificial respiration, in particular 
respirator masks and respirator devices for workers; 
ear muffs, ear plugs, banded hearing protection for 
workers; fall protection apparatus for workers, 
namely protective nets, protective tarpaulins, safety 
signalling panels, safety display panels, safety 
harnesses, harnesses incorporated in industrial 
safety clothing, safety vests, stay ropes, safety 
lanyards, elastic shock absorbing lanyards, energy 
absorbers for fall protection equipment, fall limiters, 
rope lifelines, safety ropes, fall arresters for safety 
equipment; parts of the aforementioned goods. 

Klasse:25 Clothing and shoes, in particular boots, golf shoes, 
gloves, stockings; shock and surge absorbing inner 
soles. 

Klasse:28 Body protectors for motorcyclists, for cyclists, for 
skiers, for snowboarders, for bobsledders, for sleigh 
riders, for skeleton racers, for inline skaters, for 
equestrians. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1100325 
(210) Søknadsnr.: 201114740 
(151) Reg.dato: 2011.10.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.10.18 

(220) Inndato: 2011.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

MENGA 
(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 Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, 

sports goggles, sunglasses, cycling goggles, golfing 
goggles, shooting goggles, equestrian goggles, diving 
goggles, swimming goggles; reading glasses; 
protective goggles for workers; laser protection 
glasses; spectacles; spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; spectacle cases; 
laser protection windows; laser protection curtains; 
optical filters; optical apparatus for measurement, 
optical instruments for measurement; reading aids; 
magnifying glasses; protective helmets for workers, 
for motorcyclists, for cyclists, for skiers, for ski 
jumpers, for bobsledders, for tobogganers, for 
skeleton racers, for inline skaters, for snowboarders, 
for canoeists, for hang gliders, for paragliders; sports 
helmets; alpine sports helmets, equestrian helmets; 
protective face screens for workers, protective shields 
for workers, in particular protective shields for 
welders; respirators, not for artificial respiration, in 
particular respirator masks and respirator devices for 
workers; ear muffs, ear plugs, banded hearing 
protection for workers; fall protection apparatus for 
workers, namely protective nets, protective tarpaulins, 
safety signalling panels, safety display panels, safety 
harnesses, harnesses incorporated in industrial safety 
clothing, safety vests, stay ropes, safety lanyards, 
elastic shock absorbing lanyards, energy absorbers 
for fall protection equipment, fall limiters, rope 
lifelines, safety ropes, fall arresters for safety 
equipment; parts of the aforementioned goods. 

 
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale 
varemerkeregistreringer 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 150197 
(210) Søknadsnr.: 19896336 
(151) Reg.dato: 1992.04.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.04.23 

(220) Inndato: 1989.12.28 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

TACO TIME 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Fullmektig:  
 Kahala Francising LLC, 9311 E.Via de Ventura, 

AZ85258 SCOTTSDALE, US 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 

Klasse 42 Hele klassen  
(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
   

 
(111) Reg.nr.: 213894 
(210) Søknadsnr.: 200011456 
(151) Reg.dato: 2002.04.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.04.04 

(220) Inndato: 2000.09.25 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

ADDIT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Fullmektig:  
 Nova Biotics AS, Undelstad Terrasse 25B, 1387 

ASKER, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 

preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn, plaster og 
forbindingsstoffer; kosttilskudd og legemidler 

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

 

(450) Kunngjort dato: 2012.04.23 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 253961 
(151) Reg.Dato.: 2009.12.21 
  
 
 
(111) Reg.nr.: 59680 
(151) Reg.Dato.: 1962.06.14 
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Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet 
 
(111) Reg.nr.: 109284 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109285 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109287 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109288 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109315 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109316 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109343 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109344 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109351 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109352 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109372 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109374 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109379 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109405 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109410 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109417 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109418 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109420 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 109424 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146728 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146730 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146736 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146752 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146753 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146757 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146758 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146760 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146761 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146763 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146764 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146768 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146769 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146773 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146781 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146784 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146785 
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(111) Reg.nr.: 146787 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146788 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146790 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146791 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146799 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146805 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146806 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146807 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146808 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146812 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146813 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146814 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146821 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146828 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146833 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146838 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146842 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146852 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146863 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 146864 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146872 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146873 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146875 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146878 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146883 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146884 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146890 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146892 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146893 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146894 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146895 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146901 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146904 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146906 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146907 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146921 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146928 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146933 
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(111) Reg.nr.: 146934 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146942 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146945 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146948 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146957 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146961 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146965 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146966 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146967 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146979 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146984 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146988 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146992 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146999 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147006 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147008 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147012 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147013 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147014 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 147019 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147020 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147022 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147024 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147025 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147028 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147033 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147053 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147056 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147064 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147065 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147068 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147173 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 148580 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1891036 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 19390 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 19410 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 19430 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 19430 
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(111) Reg.nr.: 209880 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 209997 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210219 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210220 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210222 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210223 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210224 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210225 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210226 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210227 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210232 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210233 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210235 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210236 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210237 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210238 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210239 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210242 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210243 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210245 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210246 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210248 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210249 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210250 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210251 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210253 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210254 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210255 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210257 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210258 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210260 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210261 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210262 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210263 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210267 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210268 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210273 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210274 
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(111) Reg.nr.: 210275 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210276 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210278 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210279 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210280 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210281 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210285 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210287 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210288 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210289 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210290 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210291 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210292 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210293 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210294 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210295 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210296 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210297 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210298 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210299 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210302 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210305 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210307 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210310 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210312 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210314 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210316 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210317 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210318 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210319 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210320 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210321 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210322 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210323 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210325 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210328 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210330 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210331 
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(111) Reg.nr.: 210332 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210333 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210335 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210337 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210338 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210339 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210340 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210341 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210342 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210343 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210344 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210345 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210346 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210350 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210351 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210352 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210357 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210358 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210360 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210361 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210362 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210363 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210364 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210365 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210366 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210370 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210371 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210372 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210376 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210378 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210379 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210380 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210381 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210382 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210383 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210384 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210386 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210393 
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(111) Reg.nr.: 210395 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210396 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210397 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210399 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210402 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210403 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210404 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210405 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210406 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210407 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210411 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210413 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210420 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210421 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210422 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210423 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210424 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210428 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210430 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210432 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210433 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210435 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210436 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210437 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210438 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210440 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210441 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210444 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210445 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210446 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210447 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210449 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210450 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210452 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210453 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210457 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210458 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210459 
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(111) Reg.nr.: 210460 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210461 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210465 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210466 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210467 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210468 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210469 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210471 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210472 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210473 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210474 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210476 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210478 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210479 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210480 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210481 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210483 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210487 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210493 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210494 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210495 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210497 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210498 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210499 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210500 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210501 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210502 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210504 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210506 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210507 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210508 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210509 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210510 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210511 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210517 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210519 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210521 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210524 
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(111) Reg.nr.: 210525 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210526 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210527 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210530 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210532 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210534 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210544 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210546 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210547 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210548 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210552 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210555 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210559 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210560 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210561 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210566 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210568 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210569 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210571 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210572 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210574 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210576 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210579 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210583 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210584 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210585 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210587 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210588 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210589 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210591 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210592 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210594 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210595 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210596 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210598 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210599 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210602 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210607 
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(111) Reg.nr.: 210608 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210610 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210611 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210612 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210615 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210620 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210621 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210622 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210624 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210626 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210628 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210630 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210634 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210635 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210637 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210638 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210639 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210640 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210641 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210645 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210646 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210649 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210651 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210654 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210655 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210656 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210657 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210661 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210663 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210664 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210666 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210668 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210670 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210671 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210677 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210678 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210679 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210680 
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(111) Reg.nr.: 210682 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210683 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210684 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210685 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210686 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210687 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210688 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210692 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210693 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210700 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210701 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210702 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210703 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210704 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210705 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210706 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210707 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210708 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210709 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210710 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210711 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210712 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210713 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210714 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210715 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210716 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210717 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210718 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210719 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210722 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210723 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210724 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210725 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210726 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210727 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210732 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210733 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210738 
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(111) Reg.nr.: 210739 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210742 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210743 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210748 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210751 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210752 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210753 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210754 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210755 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210760 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 40806 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 41846 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 41993 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 42571 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 43275 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 436 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82594 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82602 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82618 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 82631 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82633 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82653 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82654 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82657 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82670 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82680 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82689 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82705 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82735 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82745 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82753 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82758 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82760 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82761 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82776 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82777 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82796 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82797 
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(111) Reg.nr.: 82798 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 83155 
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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. 
 
(210) Søknadsnr.: 201113207 
(730) Søker: Tilbakelent AS, Marselis' gate 24, 0551 

OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 101858, 176576 
(730) Innehaver: Bemis Company, Inc., One Neenah 

Center 4th Floor, 134 E. Wisconsin, 
WI54956 NEENAH, US 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 111517 
(730) Innehaver: Konica Minolta Holdings Inc, 1-6-1 

Marunouchi, Chiyoda-ku, 100-0005 
TOKYO, JP 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 12302 
(730) Innehaver: Armaly Sponge Co, 1900 Easy Street, 

Commerce Township, MI48390, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 126846 
(730) Innehaver: Zielback GmbH, Carl-Kühne-Strasse 2, 

47638 STRAELEN, NORDRHEIN-
WESTFAL, DE 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 130585 
(730) Innehaver: DIM, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL 

MALMAISON, FR 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 13252, 22154, 40701, 64680, 66403, 

70018, 30955, 116728, 120067 
(730) Innehaver: Huntsman Advanced Materials 

(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 
200, 4057 BASEL, CH 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 146884 
(730) Innehaver: Kjäll Hallström, Avenue des Baines 21, 

5610 MONSORF LES BAINES, LU 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 148887 
(210) Søknadsnr.: 19904523 
(730) Innehaver: Chomarat Fashion Consept SAS, 18 

boulevard Montmartre, 75009 PARIS, 
Frankrike (FR) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 149545 
(210) Søknadsnr.: 19905250 
(730) Innehaver: Coats Knappehuset AS, 

Hesthaugvegen 16, 5119 ULSET 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN 
   
 

(111) Reg.nr.: 150970 
(730) Innehaver: Newtec International Group, ZI de 

Rousset, Avenue Olivier Perroy, 13790 
ROUSSET, FR 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 151213 
(210) Søknadsnr.: 19893669 
(730) Innehaver: Newtec Case Palletizing, La Gare, 

85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, 
Frankrike (FR) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 151531 
(730) Innehaver: DIM, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL 

MALMAISON, FR 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 151628 
(730) Innehaver: Larcona AB, Box 1, 18173 LIDINGÖ, 

SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 152062, 152063 
(730) Innehaver: Princess Cruise Lines Ltd, 24305 Town 

Center Drive, CA91355 SANTA 
CLARITA, US 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 152400, 163012 
(730) Innehaver: Bermuqui S.L., Ctra. Dolores, Km. 

1,800, Pol. Ind. Vizcarra, Nave 31, 
03290 ELCHE, ES 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 160021 
(210) Søknadsnr.: 19922572 
(730) Innehaver: Chomarat Fashion Consept SAS, 18 

boulevard Montmartre, 75009 PARIS, 
Frankrike (FR) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162765 
(730) Innehaver: Alexandre de Paris International, 227, 

Avenue du Prince d'Orange, 1180 
BRUSSEL, BE 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 168142 
(730) Innehaver: Ascom Network Testing AB, 

Laboratorgränd 3, 93162 SKELLEFTEA, 
SE 
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(111) Reg.nr.: 168979A 
(730) Innehaver: Coty BV, Oudeweg 147, 2031CC 

HAARLEM, NL 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 19645 
(730) Innehaver: International Paper Company, 6400 

Poplas Avenue, TN38197 MEMPHIS, 
US 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 196941, 196942, 250698 
(730) Innehaver: Midsona Sverige AB, Box 50577, 20215 

MALMÖ, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 197304, 213277 
(730) Innehaver: House of Beauty AS, Østre Rosten 102, 

7075 TILLER, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 203068 
(210) Søknadsnr.: 199904214 
(730) Innehaver: Roxar AS, Postboks 112, 4065 

STAVANGER 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 203619, 204331 
(730) Innehaver: Safmarine Container Lines NV, De 

Gerlachkaai 20, 2000 ANTWERPEN, 
BE 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 204200, 204201, 204966, 208448, 

211637, 222271, 246640 
(730) Innehaver: Sana Pharma AS, Postboks 234, 

Manglerud, 0612 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 209241 
(730) Innehaver: RC Products Ltd, 550 East Kent Avenue 

South, BCV5X4V6 VANCOUVER, CA 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 211099 
(730) Innehaver: OIL Group People and Business AB, 

Box 3669, 10359 STOCKHOLM, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 213792 
(730) Innehaver: AS TH. Marthinsen Sølvvarefabrikk, 

Postboks 2114, 3103 TØNSBERG, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214106 
(730) Innehaver: National Oilwell Varco Norway AS, 

Postboks 401 Lundsiden, 4604 
KRISTIANSAND S, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 214210 
(210) Søknadsnr.: 200108400 
(730) Innehaver: Opodo Ltd, Waterfront, Hammersmith 

Embankment, Chancellors Road, 
W69RU LONDON, Storbritannia (GB) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 214297 
(730) Innehaver: Ivax International BV, Computerweg 10, 

3542DR UTRECHT, NL 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214454 
(730) Innehaver: Knaskerøtter AS, 3277 STEINSHOLT, 

NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214497 
(730) Innehaver: Daletec AS, Fabrikkveien, 5722 

DALEKVAM, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214662, 253037 
(730) Innehaver: Hearst Communications Inc, 300 West 

57th Street, NY10019 NEW YORK, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 215182 
(210) Søknadsnr.: 200114042 
(730) Innehaver: Valve Corp, 10900 NE 4th Street, Suite 

500, WA98004-4359 BELLEVUE, USA 
(US) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 215211 
(730) Innehaver: Mark Anthony International SrL, Parker 

House, Wildey Business House, Wildey 
Road ST. MICHAEL, BB 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 215576 
(210) Søknadsnr.: 200112591 
(730) Innehaver: Elizabeth Arden International SarL, 28 

chemin de Joinville, Case postale 43, 
1216 COINTRIN-GENEVE, Sveits (CH) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 215766 
(730) Innehaver: Clair International AB, Propellervägen 

12, 18362 TÄBY, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 215987 
(730) Innehaver: Water Weights Scandinavia AS, 

Damsgårdsveien 167, 5160 
LAKSEVÅG, NO 
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(111) Reg.nr.: 215998 
(730) Innehaver: California Board Sports Inc, 5601 

Palmer Way, CA92010 CARLSBAD, US
   
 
 
(111) Reg.nr.: 216125 
(730) Innehaver: Lift-Tech AS, Postboks 7777, 6022 

ÅLESUND, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 218805 
(730) Innehaver: Think Tank AS, Vestre Åslund 17 N, 

1440 DRØBAK, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 220564 
(730) Innehaver: Ocea AS, c/o Avd.Aquaservice AS, 

Sørestrandvegen 33, 6220 
STRAUMGJERDE, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 223478, 232017, 256404 
(730) Innehaver: Sana Pharma AS, Postboks 234, 

Manglerud, 0612 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 223478 
(210) Søknadsnr.: 200307707 
(730) Innehaver: Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 

0680 OSLO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 228637 
(210) Søknadsnr.: 200410300 
(730) Innehaver: East Import i Höör AB, Box 88, 24322 

HÖÖR, Sverige (SE) 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 229918 
(210) Søknadsnr.: 200501922 
(730) Innehaver: Elizabeth Arden International SarL, 28 

chemin de Joinville, Case postale 43, 
1216 COINTRIN-GENEVE, Sveits (CH) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 231503 
(730) Innehaver: Google Ireland Holdings, 70 Sir John 

Rogerson's Quay, Dublin 2 DUBLIN, IE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 232017 
(210) Søknadsnr.: 200506458 
(730) Innehaver: Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 

0680 OSLO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 232781, 235791, 235000 
(730) Innehaver: ZY Holdings LLC, 1450 Broadway, 3rd 

Floor, NY10018 NEW YORK, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 233951, 232881, 232886, 233814, 

238535, 242213, 243442, 243624 
(730) Innehaver: Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 2 

DUBLIN, IE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 236193, 236880, , , 260348, 261808, 

263990, , 
(730) Innehaver: Monster Energy Co, 550 Monica Circle, 

Suite 201, CA92880 CORONA, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 237518, 237521 
(730) Innehaver: Panasonic Corporation, 1006, Oaza 

Kadoma KADOMA-SHI, OSAKA, JP 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 238069, 238070 
(730) Innehaver: Advantest (Signapore) Pte Ltd, 

Advantest (Signapore) Pte Ltd, 768923 
SINGAPORE, SG 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 239158 
(210) Søknadsnr.: 200410460 
(730) Innehaver: East Import i Höör AB, Box 88, 24322 

HÖÖR, Sverige (SE) 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 246469 
(730) Innehaver: Fazer Chocolates Ltd., Pl 4, 00941 

HELSINKI, FI 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 247184 
(210) Søknadsnr.: 200712875 
(730) Innehaver: Name Drop SarL, 1 Allee Scheffer, 2520 

LUXEMBOURG, Luxembourg (LU) 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 252318 
(730) Innehaver: Varnish Software AS, Postboks 4 

Grefsen, 0409 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 253574 
(730) Innehaver: Jels Savværk A/S, Klovtoftvej 2, Jels, 

6630 RØDDING, DK 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 253783, 253275 
(730) Innehaver: Lucius Group Ltd, PMC Chambers, 

Wickhams Cay 1, Road Town 
TORTOLA, VG 
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(111) Reg.nr.: 256404 
(210) Søknadsnr.: 201002707 
(730) Innehaver: Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 

0680 OSLO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 256624 
(730) Innehaver: Panasonic Corp, 1006, Oaza Kadoma, 

571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 260024 
(730) Innehaver: Copart, Inc, 14185 Dallas Parkway, 

Suite 300, TX72254 DALLAS, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 260205, 260206 
(730) Innehaver: Enobia Canada Limited Partnership, 

Suite 23, 2901 Rachel Street East, 
QCH1W4A4 MONTREAL, CA 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 263462 
(210) Søknadsnr.: 201110282 
(730) Innehaver: Steep but not so Steep AS, 

Stuhaugveien 25, 5462 
HERØYSUNDET 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 263548 
(210) Søknadsnr.: 201105425 
(730) Innehaver: Aptalis Pharma Canada Inc, 597 Laurier 

Blvd., QCJ3H6C4 MONT-ST-HILAIRE, 
Canada (CA) 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 264357 
(730) Innehaver: Medic At AS, Postboks 547, 4379 

EGERSUND, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 264846 
(730) Innehaver: OIL Group People and Business AB, 

Box 3669, 10359 STOCKHOLM, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 76269 
(730) Innehaver: DIM, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL 

MALMAISON, FR 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 78287 
(730) Innehaver: Michelman, Inc., 9080 Shell Road, 

OH45236 CINCINNATI, US 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 82038 
(730) Innehaver: Irisa Croup Ltd, 500 Capability Green, 

Luton, LU13FX BEDFORDSHIRE, GB 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 97613A 
(730) Innehaver: Clair AG, Seestrasse 1, 6330 CHAM, 

CH 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 54 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 200703902 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
0829916 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Royal-Vostok Investments Ltd, Kalypsous 8, 3107 

LIMASSOL, CY 
 Lisenshaver: 
 Open Joint-Stock Company Mariinsk Distillery, 28, 

Palchikova street, 652150 MARIINSK, KERMEROVO 
REGION, RU 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2012/03/22 
  
 

 
(210) Søknadsr: 200901270 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
251994 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Expology Experience Group AS, Postboks 5386 

Majorstuen, 0304 OSLO, NO 
 Lisenshaver: 
 Expology AS, Postboks 5386 Majorstuen, 0304 OSLO, 

NO 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele rettigheten. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2011/12/15 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200901270 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
251994 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Expology Experience Group AS, Postboks 5386 

Majorstuen, 0304 OSLO, NO 
 Lisenshaver: 
 Expology Solutions AS, Postboks 5386 Majorstuen, 

0304 OSLO, NO 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele rettigheten. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2011/12/15 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200901272 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
251996 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Expology Experience Group AS, Postboks 5386 

Majorstuen, 0304 OSLO, NO 
 Lisenshaver: 
 Expology AS, Postboks 5386 Majorstuen, 0304 OSLO, 

NO 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele rettigheten. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2011/12/15 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200901272 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
251996 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Expology Experience Group AS, Postboks 5386 

Majorstuen, 0304 OSLO, NO 
 Lisenshaver: 
 Expology Solutions AS, Postboks 5386 Majorstuen, 

0304 OSLO, NO 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele rettigheten. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2011/12/15 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(210) Søknadsnr.: 201112017 
(730) Søker: Ghazala Arfat, Sofienberg gate 

13E, 0551 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 
0352 OSLO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 101858, 176576 
(730) Innehaver: Bemis Company, Inc., One Neenah 

Center 4th Floor, 134 E. Wisconsin, 
WI54956 NEENAH, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 111049 
(730) Innehaver: Regina Health LTD, London, GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 

0123 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 126846 
(730) Innehaver: Zielback GmbH, Carl-Kühne-

Strasse 2, 47638 STRAELEN, 
NORDRHEIN-WESTFAL, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 
0123 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 130585 
(730) Innehaver: DIM, 2 rue des Martinets, 92500 

RUEIL MALMAISON, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 13252, 22154, 40701, 64680, 

66403, 70018, 30955, 116728, 
120067 

(730) Innehaver: Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, 
Klybeckstrasse 200, 4057 BASEL, 
CH 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 150178 
(730) Innehaver: C.R. Bard INC, Murray Hill, NJ, US 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO 
   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 150476 
(730) Innehaver: Omyacolor SA, F-51240 Saint 

Germain La Ville, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 

0123 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 151531 
(730) Innehaver: DIM, 2 rue des Martinets, 92500 

RUEIL MALMAISON, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 152400, 163012 
(730) Innehaver: Bermuqui S.L., Ctra. Dolores, Km. 

1,800, Pol. Ind. Vizcarra, Nave 31, 
03290 ELCHE, ES 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 154094 
(730) Innehaver: Perfetti Van Melle Benelux BV, 

P.O.Box 3000, NL-4800 DA Breda, 
NL 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 155638 
(730) Innehaver: Cerestar Holding BV, Postbus 9, 

4551LA SAS VAN GENT, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 162765 
(730) Innehaver: Alexandre de Paris International, 

227, Avenue du Prince d'Orange, 
1180 BRUSSEL, BE 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184439 
(730) Innehaver: Roxar Flow Measurement AS, 

4065 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN 
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(111) Reg.nr.: 187851 
(210) Søknadsnr.: 19964151 
(730) Innehaver: Roxar Flow Measurement AS, 

4065 STAVANGER 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 19645 
(730) Innehaver: International Paper Company, 6400 

Poplas Avenue, TN38197 
MEMPHIS, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 197304, 213277 
(730) Innehaver: House of Beauty AS, Østre Rosten 

102, 7075 TILLER, NO 
(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 

HEIMDAL 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203068 
(210) Søknadsnr.: 199904214 
(730) Innehaver: Roxar AS, Postboks 112, 4065 

STAVANGER 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 209241 
(730) Innehaver: RC Products Ltd, 550 East Kent 

Avenue South, BCV5X4V6 
VANCOUVER, CA 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 213726 
(730) Innehaver: Patterson Medical Ltd, Nunn Brook 

Road, NG172HU HUTHWAITE, 
SUTTON-IN-ASHFIELD, GB 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 213798 
(730) Innehaver: Westinghouse Brake and Signal 

Holdings Ltd, Foundry Lane, 
SN151RT CHIPPENHAM, 
WILTSHIRE, GB 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 213993 
(730) Innehaver: Ashley Nettye Inc, 463 Seveth 

Avenue, NY, US 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 214662, 253037 
(730) Innehaver: Hearst Communications Inc, 300 

West 57th Street, NY10019 NEW 
YORK, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 
0123 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 215576 
(210) Søknadsnr.: 200112591 
(730) Innehaver: Elizabeth Arden International SarL, 

28 chemin de Joinville, Case 
postale 43, 1216 COINTRIN-
GENEVE, Sveits (CH) 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 215998 
(730) Innehaver: California Board Sports Inc, 5601 

Palmer Way, CA92010 
CARLSBAD, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 219686 
(210) Søknadsnr.: 200102366 
(730) Innehaver: DivX LLC, 4780 Eastgate Mall, 

CA92121 SAN DIEGO, USA (US) 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 228637 
(210) Søknadsnr.: 200410300 
(730) Innehaver: East Import i Höör AB, Box 88, 

24322 HÖÖR, Sverige (SE) 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 229918 
(210) Søknadsnr.: 200501922 
(730) Innehaver: Elizabeth Arden International SarL, 

28 chemin de Joinville, Case 
postale 43, 1216 COINTRIN-
GENEVE, Sveits (CH) 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 231503 
(730) Innehaver: Google Ireland Holdings, 70 Sir 

John Rogerson's Quay, Dublin 2 
DUBLIN, IE 

(740) Fullmektig: Føyen Advokatfirma DA, Postboks 
7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, 
NO 

   
 
 
 



endringer i fullmaktsforhold 2012.04.23 - 17/12

 

102 
 

(111) Reg.nr.: 239158 
(210) Søknadsnr.: 200410460 
(730) Innehaver: East Import i Höör AB, Box 88, 

24322 HÖÖR, Sverige (SE) 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 253574 
(730) Innehaver: Jels Savværk A/S, Klovtoftvej 2, 

Jels, 6630 RØDDING, DK 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 

0123 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 264653, 264702 
(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 
0352 OSLO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 76269 
(730) Innehaver: DIM, 2 rue des Martinets, 92500 

RUEIL MALMAISON, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 82038 
(730) Innehaver: Irisa Croup Ltd, 500 Capability 

Green, Luton, LU13FX 
BEDFORDSHIRE, GB 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 84784 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1086011 
(730) Innehaver: Merck Sharp & Dohme Corp New 

Jersey Corporation, One Merck 
Drive, NJ 08889-0100 
WHITEHOUSE STATION, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
111434 2022.06.24 

 
112454 2022.12.02 

 
112560 2022.12.09 

 
149600 2022.03.12 

 
150000 2022.04.09 

 
150045 2022.04.09 

 
150135 2022.04.15 

 
150639 2022.05.21 

 
150995 2022.06.18 

 
151765 2022.08.06 

 
151960 2022.08.27 

 
153625 2022.12.10 

 
155632 2023.03.11 

 
155635 2023.03.11 

 
155637 2023.03.11 

 
155639 2023.03.11 

 
155640 2023.03.11 

 
155642 2023.03.11 

 
155643 2023.03.11 

 
155644 2023.03.11 

 
155924 2023.04.01 

 
210872 2021.10.04 

 
211637 2021.11.08 

 
212954 2022.01.24 

 
213332 2022.02.21 

 
213720 2022.03.27 

 
213721 2022.03.27 

 
213792 2022.03.27 

 
213805 2022.03.27 

 
214042 2022.04.18 

 
214089 2022.04.18 

 
214482 2022.05.30 

 
214604 2022.06.06 

 
216587 2022.11.28 

 
59510 2022.05.19 

 
85530 2022.07.07 

 
85531 2022.07.07 

 
85532 2022.07.07 

 
85533 2022.07.07 

 
85534 2022.07.07 

 
86460 2022.11.24 
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Erstatning 
 
Det er foretatt en erstatning etter vml § 73 av nasjonal 
registrering nr. 215851 med internasjonal registrering nr. 
0959045.  
 
Internasjonal registrering nr. 0959045 har fått prioritet fra 
nasjonal registrering nr. 215851. 
 
Prioriteten gjelder følgende varer i den internasjonale 
registreringen:  
35: Advertising and sales promotion of goods and 
services for third parties using television programmes, 
cable television, direct broadcasting and wired and 
wireless transmission systems. 
38: Televised broadcasts and cable television; 
transmission and distribution by satellite of TV 
programmes; wired and wireless dissemination and 
broadcasting of TV programmes. 
41: Production of television programmes. 
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Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn 
 
Avgjørelse truffet av Patentstyrets Annen avdeling, jf. foretaksnavnelovens § 3-6 og  
§ 3-7
 
Annen avd. sak nr.: 8102 
Avgjørelsesdato: 2011.12.12 
Overprøvingsbegjæring nr.: KF 2010 029 
Innklaget: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), 

Hvalstad, org. nr. 992 816 295 
Klager: Entra Eiendom AS, Oslo, org. nr. 981 

698 266 
Klagegrunnlag: Varemerkereg. nr. 208225 (200006516), 

ordmerket ENTRA, reg. nr. 208224 
(200006515), ordmerket ENTRA 
EIENDOM, og reg. nr. 209905 
(200008516), det kombinerte merket 
ENTRA EIENDOM AS. 

Første avdelings beslutning: "Registreringen av foretaksnavnet 
Entera AS er registrert i strid med 
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 og kravet 
om administrativ overprøving tas til 
følge." 

Annen avdeling beslutning: "Registreringen av foretaksnavnet 
Entera Driftspartner AS oppheves." 
(jf. foretaksnavnelovens § 3-6 niende 
ledd, jf. § 3-7) 

  
Avgjørelsen er ikke blitt påanket innen fristen nevnt i foretaksnavnelovens § 
3-8 fjerde ledd, og er således rettskraftig. 
  
 
 
Annen avd. sak nr.: 8103 
Avgjørelsesdato: 2011.12.12 
Overprøvingsbegjæring nr.: KF 2010 038 
Innklaget: Aker Renhold & Flyttebyrå, Langhus, 

org. nr. 995 567 423 
Klager: Intellectual Property Holdings AS, Oslo, 

org. nr. 987 058 730 
Klagegrunnlag: En rekke tidligere registrerte og/eller 

anmeldte varemerker bestående av 
og/eller inneholdende ordet "AKER". 

Første avdelings beslutning: "Registreringen av foretaksnavnet Aker 
Renhold & Flyttebyrå er ikke gjort i strid 
med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 6. 
Kravet om administrativ overprøving tas 
ikke til følge." 

Annen avdeling beslutning: "Registreringen av foretaksnavnet AKER 
RENHOLD & FLYTTEBYRÅ oppheves." 
(jf. foretaksnavnelovens § 3-6 niende 
ledd, jf. § 3-7) 

  
Avgjørelsen er ikke blitt påanket innen fristen nevnt i foretaksnavnelovens § 
3-8 fjerde ledd, og er således rettskraftig. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
(111) Reg.nr.: 132095 
(210) Søknadsnr.: 19861229 
(450) Reg. kunngjort: nr 20/88 - 1988.05.16 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2012.04.11 

(540) Gjengivelse av merket 

Viva by colori 
(541) Merket er et ordmerke i standard font  
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 3 Hele klassene.  

Klasse 25 Hele klassene. 
(730) Innehaver: 
 Valtea Management AB, Stockholm, SE 
(740) Fullmektig: 
 Knut Plau, General Fleischersvei 11, 1347 HOSLE, NO 
 Kravstiller: 
 Schelchen GmbH, Im Gewerbepark 6, 15711 ZEESEN, 

DE 
 Kravstillers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
  
 
 
(111) Reg.nr.: 182291 
(210) Søknadsnr.: 19962108 
(450) Reg. kunngjort: nr 28/97 - 1997.07.07 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2012.04.13 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 29 Kjøtt, ikke-levende fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; 

kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og 
grønnsaker; geléer, spiselige, 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 til husholdningsbruk, 
sennep; eddik, sauser; krydderier; is (naturlig eller 
kunstig) 

(730) Innehaver: 
 Mujally Ahmed Bamujally Successors United Co, 

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

NO 
 Kravstiller: 
 Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd, 

11 Hoyle Avenue, NSW2154 CASTLE HILL, AU 
 Kravstillers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
  
 
 

(111) Reg.nr.: 0795569 
(210) Søknadsnr.: 200301753 
(450) Reg. kunngjort: nr 02/04 - 2004.01.05 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2012.04.12 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 Klasse 43 Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 
(730) Innehaver: 
 Kurt Schmiedberger, Parzachweg 10, A-6380 St. 

Johann/Tirol, AT 
 Kravstiller: 
 Masi Agricola SpA E Per Brevita' M.Agri SpA, Via 

Monteleone, 26 Loc. Gargagnago  
37010 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR), IT

 Kravstillers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
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Resultat etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
 
(111) Reg.nr.: 0822632 
(210) Søknadsnr.: 200404468 
(450) Reg. kunngjort: nr. 28/05 - 2005.07.11 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2011.07.14 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing made of natural and synthetic materials.
(730) Innehaver: 
 Semax - Intertrade SA, ul. Senatorska 12, 60326 

POZNAN, PL 
 Kravstiller: 
 10 Deep Clothing Inc, 68 Jay Street, Suite #511, 

NY11201, BROOKLYN, US 
 Kravstillers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 

NO 
 Resultat: 
 Innføringen i varemerkeregisteret om at den 

internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge er 
slettet, jf. varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 2012.03.30. 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0160487 
0254061 
0466964 
0468068 
0468535 
0777126 
0777211 
0777262 
0777503 
0777540 
0777588 
0777623 
0777782 
0777899 
0778011 
0778256 

0778383 
0778407 
0778528 
0778671 
0778816 
0778828 
0779012 
0779181 
0779271 
0779273 
0779666 
0779671 
0779713 
0779781 
0779883 
0779968 

0780050 
0780149 
0780152 
0780153 
0780166 
0780205 
0780252 
0780301 
0780728 
0781005 
0781212 
0781316 
0781734 
0781793 
0781794 
0781900 

0782636 
0782894 
0782970 
0783105 
0783263 
0783572 
0783761 
0784669 
0785063 
0785736 
0786231 
0787300 
0791817 
0799421
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
 
0464043 
0471283 
0765890 
0765981 
0766448 
0766486 
0766656 
0766723 
0766816 
0767039 
0767167 
0767219 

0767648 
0767945 
0767977 
0768005 
0768040 
0768248 
0768251 
0768335 
0768415 
0768510 
0768708 
0768829A 

0768992 
0769342 
0769405 
0769541 
0769544 
0769602 
0769631 
0769852 
0769900 
0769901 
0769915 
0769930 

0770032 
0770096 
0770168 
0770212 
0772258 
0772262 
0772296 
0774593 
0775683 
0775810 
0779788
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Slettede internasjonale varemerkeregistreringer
 
 
0690308 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0690308A) 
0720805  (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0720805B) 
0754396 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0754396B) 
0775144  (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0775144C) 
0785924 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0785924B)
1038789 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 1038789A) 
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Merkeretting 
 
(111) Reg.nr.: 228513 
(151) Reg.dato.: 2005.10.05 
(210) Søknadsnr.: 200208532 
(220) Inndato: 2002.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
 
2015.10.05 

 
(546) kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Ride Bergen AS, Litleåsvegen 49, 5132 NYBORG, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse 9 Beskyttelseshjelmer herunder 

motorsykkelhjelmer; beskyttelsesklær og stølver 
mot ulykker, herunder mot ulykker ved 
motorsykkelkjøring. 

Klasse 12 Kjøretøyer herunder motorsykler samt 
dertilhørende deler og utstyr, men ikke inkludert 
støtdempere og stag. 

(450) Kunngjøringsdato   41/05, 2005.10.10 
 
Reg.nr. 228513 er søkt og vurdert som et kombinert 
merke, men ble ved en feil fra Patentstyrets side 
registrert og kunngjort som et ordmerke. 
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Rettelse 
 

Varemerkereg. nr. 264897 ble kunngjort i 
Varemerketidende nr. 16/12 med feil i 
varefortegnelsen. Korrekt varefortegnelse skal være: 
 
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 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. 
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