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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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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.: 304918 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201903116 
(220) Inndato: 2019.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kirurgiske apparater og instrumenter, nemlig et 
kamera brukt i endoskopiske prosedyrer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304919 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2019.01.29, EM, 018015918 
(210) Søknadsnr.: 201903076 
(220) Inndato: 2019.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ILT Holding AB, Heliosgatan 26, 12078 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Bøker med tale («talebøker»); lydbøker; e-bøker; 
digitale innspillinger; elektroniske publikasjoner; 
nedlastbare elektroniske bøker; nedlastbare 
elektroniske aviser; audiovisuelle innspillinger; 
multimedia-innspillinger; programvare til bruk ved 
undervisning av barn; software til 
undervisning/utdanning; magnetiske plattformer for 
programvare; applikasjons-software (app’er); 
nedlastbar programvare; programvare og applikasjoner 
for mobilenheter; bøker innspilt på disketter/plater; 
pedagogisk programvare for barn; alle de forannevnte 
varer kun relatert til undervisning av lese- og 
skriveferdigheter samt språk.  

  Klasse 35   Detaljhandel av bøker, tidsskrifter, lydbøker, også 
elektroniske; abonnement på bøker, elektroniske bøker 
og lydbøker; prenumerasjonstjenester vedrørende 
bøker, lydbøker og tidsskrift, også elektroniske; 
prenumerasjon (arrangering av-) bøker inklusiv 
lydbøker og tidsskrift, også elektroniske; markedsføring 
via direkteforbindelse til datanettverk og websider; alle 
de forannevnte tjenestene kun relatert til undervisning 
av lese- og skriveferdigheter, samt språk.  

  Klasse 41   Utdanningstjenester; innspillingstjenester; tilveiebringe 
innspillingsstudiofasiliteter;  tilrådighetsstillelse av 
elektroniske publikasjoner (ikke-nedlastbare); 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrift online; 
utleie av lydbøker; utgivelse av lydbøker; elektronisk 

online publisering av bøker og tidsskrift; online-
publisering i form av elektroniske bøker og tidsskrift; 
publisering av undervisningsmateriale; utleie av 
undervisningsmateriale; utleie av audiovisuelle 
innspillinger; produksjon av audiovisuelle innspillinger; 
tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner, ikke-
nedlastbare; spredning av undervisningsmateriale; 
leasing av undervisningsmateriale; utvikling av 
undervisningsmateriale; publisering av bøker; utgivelse 
av bøker; tilveiebringe informasjon om bøker; ; alle de 
forannevnte tjenestene kun relatert til undervisning av 
lese- og skriveferdigheter, samt språk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304920 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201903078 
(220) Inndato: 2019.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

PREVENAR 20 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; vaksiner for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304921 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201605738 
(220) Inndato: 2016.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NBA Properties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth 

Avenue, NY10022 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
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akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater;  lydopptak 
og videoopptak, nemlig lydopptak og videoopptak som 
inneholder underholdning og informasjon om 
basketballsporten; audio-plater, videoplater, 
datamaskin laserdisketter, pre-innspilte lyd og 
videokassetter, pre-innspilte lyd og videobånd, innspilte 
CD-plater, ferdiginnspilte laserplater, alle med 
underholdning og informasjon relatert til basketball; 
datatilbehør, nemlig flash-stasjoner, datamaskinstativ, 
musematter, datamus, plateetuier, bærevesker 
tilpasset for datamaskiner, tastatur for datamaskiner, 
alle relatert til basketball; dataprogrammer for visning 
av informasjon, statistikk eller spørsmål om basketball; 
dataprogrammer, nemlig skjermsparere med basketball 
temaer; dataprogram for å få tilgang til og visning av 
bakgrunnsbilde for datamaskin; datamaskin 
programvare, nemlig browsere for bruk til visning data 
på internett; PC-film, nemlig montert plastfolie for å få 
ripesikker barriere på og rundt dataenheter; 
dataspillprogramvare; videospillprogramvare, 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og ørepropper, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig hodetelefoner, 
beskyttelsesfilm, ansiktplater og mobiltelefon cover 
(dekke); elektronikktilbehør, nemlig etuier, deksler og 
stativ for MP3-spillere, elektroniske nettbrett og 
bærbare digitale assistentenheter; dekorative dekker 
(covere) til brytere, videoskjermer, dataskjermer, 
kikkerter; solbriller; brilleinnfatninger; remmer og lenker 
til briller; brille- og solbrilleetuier; magneter; 
engangskameraer; magnetisk kodede telefonkort til 
betalingsformål; nedlastbare video-opptak, video 
stream innspillinger og nedlastbare lydinnspillinger 
innen basketball over Internett; nedlastbare 
programvare for visning av databaser med informasjon, 
statistisk informasjon, spørsmål, statistikk 
(undersøkelser), og interaktive statisktiske 
undersøkelser innen basketball via internett; 
nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare 
interaktive videospill og nedlastbar programvare for 
spørrespill levert over internett; nedlastbar programvare 
til bruk  som skjermsparere og til bruk i utformingen av 
plastfolie/beskyttelsesfolie til beskyttelse av 
dataskjermer, samt til bruk for å lage avatarer for å bruk 
i dataspill og i manipulerte datapekere over Internett; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig 
magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
innen basketball via Internett; nedlastbare kataloger 
som leveres via Internett med en rekke 
basketballinspirerte produkter; nedlastbare 
gratulasjonskort levert over Internett. 

  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; publikasjoner og trykksaker, nemlig 
basketball samlekort, samlekort, klistremerker, dekaler, 
frimerker, samledisketter i papp, notattavler, 
oppslagstavler, karaffelbrikker av papir, spisebrikker av 
papir, ansiktsservietter, notatkort, notatblokk, 
kulepenner, fargestifter, markørpenner, gummistrikker, 
blyanter, penn- og papirholdere, dokumentstativ, 
minnebøker (scrap books), stempler, tegnelinjaler, 
bannere og flagg laget av papir, ringpermer, 
saksmapper, notisbøker, porteføljenotatbøker, 
umonterte og monterte fotografier, plakater, kalendere, 
klistremerker, bokomslag, bokmerker, 
innpakningspapir, aktivitetsbøker for barn, fargebøker 

for barn; statistiske bøker, guidebøker, og 
oppslagsverk, alt innen basketball; magasiner innen 
basketball, kataloger innen basketball, suvenir 
programmer knyttet til basketball, papirvimpler, 
skrivesaker, postkort, invitasjonskort, trykte sertifikater, 
gratulasjonskort, julekort, informasjonsark med 
statistikk innen ulike basketballemner; nyhetsbrev, 
brosjyrer, hefter, og spilleplaner for basketballkamper; 
banksjekker, sjekk bokomslag, sjekk bokholdere, 
tegneserier; ikke-magnetiske kredittkort og  telekort  
som ikke er magnetisk kodet; klippekort. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig strømper, sko, 
basketballsko, basketballjoggesko, tøfler, t-skjorter, 
skjorter, pologensere, treningskjorter, treningsbukser, 
bukser, treningsoverdeler, gensere, shortser, 
pyjamaser, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, 
belter, slips, nattskjorter, luer, capser, visir, 
overtrekkssdresser, overtreksbukser, 
overtrekksjakker/gensere/, vindtette jakker, parkas, 
jakker, baby smekker ikke av papir, pannebånd, 
håndleddsbånd forklær, undertøy, boxer shorts, tøysko, 
ørevarmere, hansker, votter, skjerf, vevede og 
strikkede skjorter, jerseykjoler, kjoler, 
cheerleadingkjoler og uniformer, badetøy, badedrakter, 
bikinier, badebukser, surfeshorts, våtdrakter, 
strandklær, sandaler, strandsandaler, strandhatter, 
solskjermer, svømme caps, badehetter, hodeplagg 
med tilhørende parykker; alle foranstående varer 
relatert til basketball eller til fremme av 
basketballsporten. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, spill og 
sportsutstyr, nemlig basketballer, golfballer, 
lekeplassballer, sportsballer, gummiballer og 
skumballer, myke baller for spill, plastballer for spill, 
basketballnett, basketballkurver, små basketballkurver, 
basketballpumper og nåler; golfkøller, golfbager, golf 
puttere, golfutstyr, nemlig reparasjonssett for oppslått 
torv [golfutstyr]., tees, ballmarkører, golfbagtrekk, trekk 
til golfklubber, golfhansker, esker [emballasje] til 
golfballer, golf putter; stativ til billiardkølle, billiardballer, 
stativ til billiardballer, dartskap, elektronisk brettspill, 
basketballspill [brettspill], ferdighetsspill, selskapsspill 
for barn og voksne, spørrespillspill, kunnskapsspill og 
elektroniske arkadespillmaskiner, basketball 
utstyrspakke med kurv og fløyte, dukker, dekorative 
dukker, samledukker, actionfigure, utstoppede leker, 
plysjleker, puslespill, byggeklosser, juletrepynt og 
julestrømper; leketøysbiler, lastebiler, tog og varebiler, 
skumfigurer av fingre og trofeer, leketøytrofeer, 
spillkort, kortspill, leketøy med lyd, kosedyr; 
strandleker, nemlig, badeballer, oppblåsbare baller, 
bøtter og spader, sandleker, sandkasseleker, 
vannspruteleker; bassengtilbehør, nemlig 
svømmeutstyr, svømmemadrasser, vannflåter, 
skumflåter, svømmeringer, baderinger, skumringer, 
kroppsbrett, surfebrett, svømmeføtter, hjelpemidler for 
å svømme; utstyrspakker inneholdende volleyball, 
volleyballnett, sidelinjer og fløyte, og utsyrspakke til 
vannpolo, nemlig ball, nett og fløyte; dekorative 
vindpølser; miniatyrstadioner [reproduksjoner], nemlig 
små modeller av en stadion i plast; snøglobus [leker]; 
videospillmaskiner for bruk til fjernsyn og håndholdte 
kontrollere til bruk til videospill; jubileumsspill.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdning og pedagogiske tjenester 
innen TV-og radioprogrammer om basketball, 
basketballkamper og basketballutstillinger; produksjon 
og distribusjon av radio og TV show om 
basketballkamper, basketballhendelser og programmer 
innen basketball; gjennomføre og arrangere 
basketballleirer, treningsakademier, danskeakademier 
og basketballkamper; underholdningstjenester innen 
opptreden eller dans på basketballkamper og 
utstillinger, akademier, leirer, kampanjer og andre 
basketball-relaterte hendelser, spesielle arrangementer 
og fester; fan-klubber; underholdningstjenester, nemlig 
å gi et nettsted med multimediemateriale i innen TV-
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høydepunkter, interaktive tv-høydepunkter, 
videoopptak, video stream innspillinger, interaktive 
video høydepunkter, radioprogrammer, 
radiohøydepunkter og lydinnspillinger innen basketball; 
gi nyheter og informasjon innen statistikk og spørsmål 
innen basketball; on-line ikke-nedlastbare spill, nemlig, 
dataspill, videospill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksnes og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig, utgivelse av 
blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker, og timeplaner 
på nettet, alt innen basketball; tilbyder av en online 
database innen basketball. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304922 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201903079 
(220) Inndato: 2019.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

PREVENAR 20 ADULT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; vaksiner for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304923 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201902719 
(220) Inndato: 2019.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

NERF ALPHA STRIKE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, RI02861 
PAWTUCKET, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304924 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201902232 
(220) Inndato: 2019.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HILDRING HAVN AS, Hamnholmveien 4, 8764 
LOVUND, Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av 

fritidsboliger og annen fast eiendom. 
  Klasse 36   Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer; 

forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjons- og 

installasjonsvirksomhet i forbindelse med fast eiendom.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304925 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201909068 
(220) Inndato: 2019.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BRISKEBY RESTAURANTDRIFT AS, Postboks 41, 

2301 HAMAR, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3101 
TØNSBERG, Norge 

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

spiselige; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett. 

  Klasse 30   Kaffe; te; kakao; sukker, honning, melasse; mel og 
næringsmidler av korn; brød, bakverk; krydderier; 
iskrem; sauser [smakstilsetninger]; ris. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann [drikker]; alkoholfrie viner; fruktdrikker 
og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 

  Klasse 33   Musserende viner; viner; drikkelig sprit. 
  Klasse 41   Underholdning og kulturaktiviteter. 
  Klasse 43   Restaurant,- bar- og cateringtjenester; beverting og 

tilbringing av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 



registrerte varemerker 2019.08.05 - nr 32/19

6 
 

(111) Reg.nr.: 304926 
(151) Reg.dato.: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.02, IN, 3473090 
(210) Søknadsnr.: 201703966 
(220) Inndato: 2017.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wipro Limited, Doddakannelli, Sarjapur Road, 560035 

BANGALORE, KARNATAKA, India 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare og systemer bestående av en 

kombinasjon av datamaskinvare og -programvare for 
bedriftsressursplanlegging, forretningsprosesstyring, 
produktlivssyklusforvaltning, kunderelasjonsforvaltning, 
forsyningskjedeforvaltning, elektronisk innkjøp av varer 
og tjenester og kontortransaksjonsbehandling; 
dataprogramvare og datasystemer bestående av en 
kombinasjon av datamaskinvare og -programvare for 
tidsregistrering, fakturering, revisjon, 
abonnementsledelse og ledelse av 
forretningsprosesser og forretningsarbeidsflyt; 
databehandlingsutstyr; datamaskingrensesnitt; 
datamaskinoperativprogrammer; dataprogramvare og 
teknologiløsninger for e-handel, digitale 
markedsføringsplattformer, sosialt online-samarbeid, 
og sosial kunderelasjonsforvaltning (CRM); 
dataprogramvare for utvikling, gjenkjennelse og 
tilrettelegging for forbedring når det gjelder erfaring og 
produktivitet, akselerasjonsprosesser og 
prosessautomasjon; dataapplikasjonsprogramvare for 
utvikling, gjenkjennelse og tilrettelegging for kognitiv 
forbedring når det gjelder erfaring og produktivitet, 
akselererasjonsprosesser og automasjon; programvare 
for kognitiv prosessautomasjon, utvikling av digitale 
virtuelle agenter, prediktive systemer, digital 
transformering, data-analyse, tingenes internett (IoT), 
web-baserte applikasjoner, visuelle 
databehandlingsapplikasjoner, kunnskapsvirtualisering, 
robotikk og droner; dataapplikasjonsprogramvare for 
muliggjøring av maskinlæring, naturlig 
språkprosessering, genetikk- og dyplæringsalgoritmer, 
semantiske ontologier, mønstergjenkjennelse og 
kunnskapsmodellerende teknologi. 

  Klasse 42   Rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende 
informasjonsteknologi, informasjonsteknologiarkitektur 
og -infrastruktur og datasystemintegrering; 
informasjonsteknologirådgivning og 
informasjonstjenester vedrørende 
informasjonsteknologi på områdene 
bedriftsressursplanlegging, forretningsprosesstyring, 
produktlivssyklusforvaltning, kunderelasjonsforvaltning, 
forsyningskjedeforvaltning, elektronisk innkjøp av varer 
og tjenester og kontortransaksjonsbehandling; 
ingeniørtjenester vedrørende informasjonsteknologi; 
tilveiebringelse/forsyning av en database med 
informasjon vedrørende informasjonsteknologi; 
forskning og design på informasjonsteknologiområdet, 
nemlig, design av dataprogramvare, datafastvare, 
datamaskinvare og dataprogramvaresystemer; 

implementering og vedlikehold av dataprogramvare, 
datafastvare og dataprogramvaresystemer; 
informasjonsteknologitestetjenester, nemlig, testing av 
datamaskiner, dataprogramvare, datamaskinvare og 
datasystemer for andre; kvalitetskontrolltjenester og 
kvalitetskontrollrevisjon på 
informasjonsteknologiområdet for andre; rådgivning 
relatert til datamaskinvare, dataprogrammering, 
vedlikehold av dataprogramvare, oppdatering av 
dataprogramvare, dataprogramvaredesign, 
datasystemanalyse og -integrering; utvikling, 
gjenkjennelse og tilrettelegging for programvare og IT-
løsninger vedrørende erfaring og produktivitet, 
akselererasjonsprosesser og prosessautomasjon; 
utvikling og implementering av programvare og 
teknologiløsninger for e-handel, digitale 
markedsføringsplattformer, sosialt online-samarbeid, 
og sosial kunderelasjonsforvaltning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304927 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909483 
(220) Inndato: 2019.07.16 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SFL Management (Bermuda) Limited, 4th Floor, Par-la-
Ville Place, 14 Par-la-Ville Road, HM08 HAMILTON, 
Bermuda 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 

Vika, 0115 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansielle tjenester; finansieringstjenester. 
  Klasse 39   Skipstransport; skipsfrakttjenester; frakthåndtering og 

frakttjenester; skipsmeglervirksomhet; transport- og 
speditørmegling; utleie og leasing av skip. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304928 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909482 
(220) Inndato: 2019.07.16 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SFL Management (Bermuda) Limited, 4th Floor, Par-la-
Ville Place, 14 Par-la-Ville Road, HM08 HAMILTON, 
Bermuda 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 

Vika, 0115 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansielle tjenester; finansieringstjenester. 
  Klasse 39   Skipstransport; skipsfrakttjenester; frakthåndtering og 
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frakttjenester; skipsmeglervirksomhet; transport- og 
speditørmegling; utleie og leasing av skip. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304929 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909787 
(220) Inndato: 2019.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BALION.NO AS, Rabben 65, 5108 HORDVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; klær med slankende effekt; treningsklær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304930 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909785 
(220) Inndato: 2019.07.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THOMAS HELLMAN JØRGENSEN, HEDRUMGATEN 
38, 3112 TØNSBERG, Norge 

(740) Fullmektig: 
 JØJØ JØRGENSEN, Hedrumgaten 38, 3112 

TØNSBERG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Lydopptak med musikk; nedlastbar digital musikk; 
nedlastbar digital musikk fra MP3-Internettsider; digital 
musikk som er nedlastbar fra Internett; musikkopptak; 
nedlastbare musikkopptak. 

  Klasse 25   Klær for menn; klær for gutter; klær for damer; 
fritidsklær; sportsklær; klær for jenter; klær; klær for 
spedbarn; klær av papir; klær, fottøy, hodeplagg; klær, 
skotøy, hodeplagg; tennisklær; silkeklær; ullklær; 
halstørklær; golfklær [utenom hansker]. 

  Klasse 41   Produksjon av musikk; produksjon og utgivelse av 
musikk; produksjon av lyd-, musikk- og 
videoinnspillinger; musikkinnspillingstjenester i studio; 
artistopptredener. 

  Klasse 42   Motedesigntjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304931 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909779 
(220) Inndato: 2019.07.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NY-HELLESUND UTLEIE AS, Hølleveien 145B, 4640 

SØGNE, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Utleie av hus; utleie av leiligheter; utleie av leiligheter i 
leilighetskomplekser; forvaltning av feriehus. 

  Klasse 41   Organisering og utførelse av konferanser, kongresser, 
konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser og 
seminarer. 

  Klasse 43   Feriehus; overnattingstjenester på feriested; hotell,- 
motell- og feriestedtjenester; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i ferieleiligheter; utleie av 
midlertidig overnatting i form av ferieboliger og 
leiligheter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter; tilveiebringelse av konferanserom; 
utleie av rom for å holde tilstelninger, konferanser, 
konvensjoner, utstillinger , seminarer og møter; 
tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieboliger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304932 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909770 
(220) Inndato: 2019.07.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OBOS BBL, Postboks 6666 St Olavs Plass, 0129 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Utleie av kontorer [fast eiendom]; utleie av fast 
eiendom; uteleie av industrilokaler; utleie av 
forretningslokaler; utleie av leiligheter, hus, 
forretningslokaler og kontorer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304933 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909499 
(220) Inndato: 2019.07.16 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VENNERØD FORLAG AS, Astrids vei 1, 0276 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektronisk spillprogramvare for trådløse enheter; 

nedlastbare dataspill. 
  Klasse 28   Spill; spillkort; selskapsspill; brettspill. 
  Klasse 41   Organisering av spill og konkurranser; utdannings- og 

undervisningstjenester relatert til spill; tilrettelegging av 
spill og konkurranser via internett; organisering og 
tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304934 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201903426 
(220) Inndato: 2019.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Benjamin Ottesen, Rivegen 77, 8404 SORTLAND, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Gir [drivverk] for landkjøretøyer; Kløtsjanordninger for 

landkjøretøyer; Drivmekanismer for landkjøretøyer; 
Girkasser for landkjøretøyer; Drivaksler for 
landkjøretøyer; Hjul for kjøretøyer; Støtfangere for 
kjøretøyer; Hjulaksler; Bremser for kjøretøyer; Hjuleker 
for kjøretøyer; Opphengningsfjærer for kjøretøyer; 
Støtdempere for kjøretøyer; Bremseskiver for kjøretøy. 

  Klasse 37   Bensinstasjonsservice; Bilvask; Gjenoppbygging av 
maskiner (helt eller delvis ødelagt]; Gjenoppbygging av 
motorer [helt eller delvis ødelagt]; Installasjon av dører 
og vinduer; Installasjon og reparasjon av kjøleanlegg; 
Installasjon og reparasjon av tyverialarmer; Installasjon 
og reparasjon av elektriske apparater; Lading av 
kjøretøybatterier; Polering av kjøretøyer; 
Polstringsreparasjoner; Regumrering av dekk; 
Rengjøring av kjøretøyer; Reparasjonsinformasjon; 
Reperasjonstjenster ved kjøretøyuhell; Rustbehanding 
av kjøretøyer; Smøring av kjøretøyer; Vask av 
kjøretøyer; Vedlikehold av kjøretøyer; Vedlikehold og 
reparasjon av biler; Vinduspussing. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304935 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201901971 
(220) Inndato: 2019.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TVIBIT, Tromsø kommune, Kultur og idrett, Postboks 
6900, 9299 TROMSØ, Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet herunder finansiering av 
filmprosjekter og andre kulturaktiviteter. 

  Klasse 41   Kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet; 
opplæring, veiledning, talentutvikling og kursvirksomhet 
innen film, foto, spill, elektroniske spill, gaming og it 
teknologi; utlån og utleie av filmutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304936 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201902727 
(220) Inndato: 2019.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ALTUNIS TRADING GESTAO E SERVIÇOS LDA., 

Rua das Pretas nº 43, 2º Andar, Sala 7, FUNCHAL 
MADEIRA, Portugal 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker; alkoholholdige preparater for 
fremstilling av drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304937 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201902686 
(220) Inndato: 2019.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyperform, Inc., 5440 Schenck Avenue, FL32955 
ROCKLEDGE, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 27   Sklisikre, polstrede skumoverflatebelegg spesielt 
tilpasset for bruk i og på boblebad, 
motstrømsbassenger, svømmebassingplattinger og 
bassengoverflater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304938 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.21, EM, 017945323 
(210) Søknadsnr.: 201902731 
(220) Inndato: 2019.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The BenRiach Distillery Company Limited, Lochend 
Industrial Estate, Queen Anne Drive, EH288PL 
NEWBRIDGE, EDINBURGH, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Brennevin, nemlig skotsk whisky. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304939 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201902759 
(220) Inndato: 2019.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

CM6.5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, 545 
New Park Avenue, CT06110 WEST HARTFORD, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 13   Skytevåpen og tilhørende deler; rifler og tilhørende 

deler; karabiner og tilhørende deler; militærrifler og 
tilhørende deler; våpen og tilhørende deler; pistoler og 
tilhørende deler; revolvere og tilhørende deler; 
håndvåpen og tilhørende deler; automatvåpen og 
tilhørende deler; automatrifler og tilhørende deler; 
maskinpistoler og tilhørende deler; maskingevær og 
tilhørende deler; airsoft våpen ikke for rekreasjonsbruk; 
luftpistoler (luftvåpen); luftpistoler (våpen ikke leketøy); 
luftrifler (våpen ikke leketøy); ammunisjon; vesker for 
ammunisjon; ammunisjonsmagasiner og 
komponentdeler for ammunisjonsmagasiner; 
magasiner for våpen; vesker som er spesielt tilpasset 
for rifler, karabiner, våpen, pistoler, revolvere eller 
håndvåpen; bandolærer for våpen; bandolærer for å 

holde ammunisjon, patroner eller ammunisjonsesker; 
patronbelter; hylstre for rifler, karabiner, våpen, pistoler, 
revolvere eller håndvåpen; futteral for skytevåpen; 
rensebørster for skytevåpen; dekker for skytevåpen; 
affutasje for skytevåpen; håndbeskytter for skytevåpen; 
stropper for skytevåpen; taktiske skinner for 
skytevåpen; signalpistol; forsikter for skytevåpen; 
granatkastere; granater; skjefter for skytevåpen; 
gripetape for skytevåpen; håndtak for skytevåpen; 
hylstre; belastingsbærende vester tilpasset primært for 
å holde skytevåpen, granater og ammunisjon; 
lyddempere for våpen; lyddempere for skytevåpen; 
ikke-teleskopiske sikter for skytevåpen; beskyttende 
linsedeksel for ikke-teleskopiske sikter; 
bandolærremmer for våpen; siktespeil for skytevåpen; 
sikteanordninger for skytevåpen [unntatt kikkertsikter]; 
skulderstropper for skytevåpen; trebente stativer og 
stativer for skytevåpen; rengjøringsstenger for 
skytevåpen (wiping rods for firearms) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304940 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201902760 
(220) Inndato: 2019.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

CM7 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, 545 
New Park Avenue, CT06110 WEST HARTFORD, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 13   Skytevåpen og tilhørende deler; rifler og tilhørende 

deler; karabiner og tilhørende deler; militærrifler og 
tilhørende deler; våpen og tilhørende deler; pistoler og 
tilhørende deler; revolvere og tilhørende deler; 
håndvåpen og tilhørende deler; automatvåpen og 
tilhørende deler; automatrifler og tilhørende deler; 
maskinpistoler og tilhørende deler; maskingevær og 
tilhørende deler; airsoft våpen ikke for rekreasjonsbruk; 
luftpistoler (luftvåpen); luftpistoler (våpen ikke leketøy); 
luftrifler (våpen ikke leketøy); ammunisjon; vesker for 
ammunisjon; ammunisjonsmagasiner og 
komponentdeler for ammunisjonsmagasiner; 
magasiner for våpen; vesker som er spesielt tilpasset 
for rifler, karabiner, våpen, pistoler, revolvere eller 
håndvåpen; bandolærer for våpen; bandolærer for å 
holde ammunisjon, patroner eller ammunisjonsesker; 
patronbelter; hylstre for rifler, karabiner, våpen, pistoler, 
revolvere eller håndvåpen; futteral for skytevåpen; 
rensebørster for skytevåpen; dekker for skytevåpen; 
affutasje for skytevåpen; håndbeskytter for skytevåpen; 
stropper for skytevåpen; taktiske skinner for 
skytevåpen; signalpistol; forsikter for skytevåpen; 
granatkastere; granater; skjefter for skytevåpen; 
gripetape for skytevåpen; håndtak for skytevåpen; 
hylstre; belastingsbærende vester tilpasset primært for 
å holde skytevåpen, granater og ammunisjon; 
lyddempere for våpen; lyddempere for skytevåpen; 
ikke-teleskopiske sikter for skytevåpen; beskyttende 
linsedeksel for ikke-teleskopiske sikter; 
bandolærremmer for våpen; siktespeil for skytevåpen; 
sikteanordninger for skytevåpen [unntatt kikkertsikter]; 
skulderstropper for skytevåpen; trebente stativer og 
stativer for skytevåpen; rengjøringsstenger for 
skytevåpen (wiping rods for firearms) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304941 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.18, SE, 2019/01134 
(210) Søknadsnr.: 201903082 
(220) Inndato: 2019.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Ståhlberg, Tegnérlunden 10, 4tr, 11359 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Box 2278, 

10317 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Forretningsevaluering; forretningsundersøkelser; 
markedsundersøkelser; bedriftsetterforskning; 
bedriftsledelse; ledelse av bedriftsverdivurderinger; 
bedriftsrådgivning og -konsultasjon; 
markedsføringsrådgivning; forretningsinformasjon; 
markedsføringsanalyse; bistand for ledelse av handels-
eller industribedrifter; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse. 

  Klasse 36   Rådgivningstjenester for finansbanktjenester; 
aksjefond; finansanalyser; 
eiendomsinvesteringstjenester; deponeringstjenester i 
forbindelse med eiendomshandel; finansrådgivning; 
forvaltning av formuer; utleie av fast eiendom; 
finansvurderingstjenester; investeringsfondsforvaltning; 
utførelse av økonomiske transaksjoner; 
finansieringstjenester; finansinformasjon; megling av 
verdipapirer; finansrådgivning i forbindelse med 
eiendomsinvesteringer; aksjemeglervirksomhet; 
børsnoteringer; finansinvesteringstjenester; 
kapitalforvaltningstjenester; forvaltning av 
investeringsportefølje; forvaltning av 
investeringsselskap; styring av eiendomsfond; 
eiendomsinvesteringsforvaltning; fondsforvaltning; 
fondsforvaltningstjenester; investeringstjenester for 
risikofond; investeringstjenester; internasjonal 
fondsforvaltning; finans-, investerings- og 
forsikringstjenester; kapitalinvesteringer; forvaltning av 
verdipapirer for andre; investering i fond; finansielle og 
monetære overføringer; investeringstjenester i 
forbindelse med fond ved fast eiendom; 
investeringstjenester i forbindelse med eiendomsfond; 
kapitalforvaltning; formuesforvaltning; 
investeringsrådgivning; fondsinvesteringstjenester; 
eiendomsinvesteringstjenester ved kjøp og salg av fast 
eiendom for andre; kapitalinvestering i fast eiendom; 
investeringstjenester for egenkapital; tilrettelegging av 
finansinvesteringer; oppkjøp av fast eiendom for andre.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304942 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201901853 
(220) Inndato: 2019.02.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Telko AS, Ødekjærveien 27, 3145 TJØME, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

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

kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, 
målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, 
kontrollerings-, livrednings og undervisningsapparater 

og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder 
eller data; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks-
og lagringsmedia; datamaskiner og dataperiferiutstyr; 
Dataprogramvare; Software; Applikasjoner for 
håndholdte enheter; digitalbøker; digitalbøker som er 
nedlastbare fra internett; elektroniske ordbøker; 
nedlastbare elektroniske bøker; Elektroniske 
navigasjonsinstrumenter for posisjonsskjema og radar; 
Navigasjonskart, kollisionsfareverktøy og 
radarinstrumenter, nemlig Electronic Chart Systems 
(ECS) og Electronic Chart Display and Information 
Systems (ECDIS) bestående av globale 
posisjoneringssystemer; Transpondere og mottakere 
for automatisk utveksling av navigasjons- og statistikk- 
og reisedata; Elektroniske loggbøker; 
Bevegelsesdetektorer og sensorsystemer; Integrerte 
navigasjonssystemer (INS); 
Beslutningsstøtteprogramvare, nemlig å gi data og 
informasjon med sikte på sikker navigasjon; Draft 
Information System (DIS), nemlig programvare og 
systemer for å måle vanndybden og muliggjøre trygg 
seiling; Satellittnavigasjonsplattformer via globale 
posisjoneringssystemer; programvare til datamaskiner; 
Dataprogramvareplattformer; Dataprogramvare for 
nautisk bruk; maskinvare; Elektroniske 
navigasjonsdiagrammer; Navigasjonsdata; Elektroniske 
navigasjonsapparater og instrumenter; Digitale 
datakart; GPS navigasjonsenheter; Globale 
posisjonssystem [GPS] apparater og systemer; 
datamaskinvarer (hardware); Datalogger 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
industriell forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; analyse av data; 
Vedlikehold av dataprogrammer; Konfigurasjon, 
installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og 
vedlikehold av dataprogramvare; Design, vedlikehold 
og utvikling av dataprogramvare, datafastvare, 
datamaskinvare og datasystemer; konsulenttjenester 
innen dataprogramvare; 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304943 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201909743 
(220) Inndato: 2019.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IMPERIETEK AS, Kvartsvegen 32, 4100 JØRPELAND, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Robotarmer for industriformål. 
  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av systemer, 

maskineri og utstyr for bearbeiding av metall og blikk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304944 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201901935 
(220) Inndato: 2019.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FINANSNÆRINGENS 

AUTORISASJONSORDNINGER, Postboks 2572 Solli, 
0202 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Bank-, finans- og forsikringstjenester Autorisasjon av 

medarbeidere i finansnæringen 
  Klasse 41   Faglige utdannings- og opplæringstjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304945 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201902687 
(220) Inndato: 2019.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hyperform, Inc., 5440 Schenck Avenue, FL32955 

ROCKLEDGE, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 27   Sklisikre, polstrede skumoverflatebelegg spesielt 

tilpasset for bruk i og på boblebad, 
motstrømsbassenger, svømmebassingplattinger og 
bassengoverflater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304946 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201815381 
(220) Inndato: 2018.11.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mandalorian Technologies Ltd, The Bastions Office 
No2, FRN1281 FLORIANA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software; interaktive datasystemer; dataprogram for 

bruk på internet og web; dataprogram for bruk ved 
telekommunikasjon; applikasjonsprogramvarer (apper); 
dataprogramvarer (nedlastbar software); dataprogram 
for håndtering av databaser; software til reklameformål; 
software i form av apper for mobiltelefoner; 
programvare for mobiltelefoner; 
multimediaprogramvare; nedlastbar programvare; 
databaser; medieinnhold; nedlastbare dataspill; 
spillprogramvare; betting-programvare. 

  Klasse 28   Enarmede banditter (spillemaskiner); myntstyrte spill; 
spørrelekspill; selskapsspill; spillkort og kortspill; 
arkadespill; spillkonsoller; elektroniske spill; håndholdte
elektroniske spill; bærbare enheter for videospilling; 
elektroniske spill, ikke tilpasset for bruk med TV-
mottakere; spill; leker; videospillapparater; 
sportsartikler og sportsutstyr. 

  Klasse 35   Bedrifts- og foretaksformasjon angående distribuerte 
prosjekter, søkeroboter, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; tjenester for håndtering av 
bedrifts- og foretaksinformasjon, nemlig, måling av 
verdien på linker og  annonsering på nettsider basert 
på spesifikke kriterier; konsulenttjenester, rådgivning og 
assistanse vedrørende reklame, markedsføring og PR; 
distribusjon av annonse- markedsførings- og 
reklamemateriell; organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, 
reklametid og medietid; annonsering for andre på 
internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; 
forretningsanalyse, - undersøkelse og –informasjon; 
bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; 
analyser av forretningsadferd; bedriftsundersøkelser; 
utarbeidelse av markedsrapporter og –studier; 
tilveiebringelse av bedriftsinformasjon via 
dataterminaler; kommersielle informasjonskataloger på 
internett; fremskaffelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internett; optimering for 
søkemotorer; markedsføring via søkemaskiner; affiliate 
markedsføring; konsulentbistand innen affiliate 
markedsføring; tilveiebringelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internet; salg av spill. 

  Klasse 38   Tilgang til innhold, websider og portaler; 
datakommunikasjon og internettilgang; konsultasjon 
vedrørende telekommunikasjon; kommunikasjon av 
data ved hjelp av telekommunikasjon; 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang 
til nettsystemer for flere brukere som muliggjør tilgang 
til hasardspill- og veddemålsinformasjon og tjenester 
via mobile enheter, TV, internett samt andre nettverk, 
medier eller kommunikasjonskanaler. 

  Klasse 41   Kasino, spill- og gamblingtjenester; 
kasinoer(gambling); leasing av kasinospill; organisering 
av databasert bingo; tilveiebringelse av kasino- og 
gamblinglokaler; arrangering av gambling for flere 
deltagere; spilletjenester; underholdningstjenester; 
online spilltjenester (via datanettverk). 

  Klasse 42   Dataprogrammering; vedlikehold av databaser; 
tilveiebringelse av søkemotorer; tilveiebringelse av 
søkemotorer for internett; IT-tjenester; utvikling av 
software, -programmering og implementering, IT-
konsultasjoner, - rådgiving og -informasjon; design, 
utvikling og programmering av programvare; 
hostingtjenester, skytjenester (SaaS) og utleie av 
software; designtjenester; vitenskaplige og tekniske 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304947 
(151) Reg.dato.: 2019.07.26 
(210) Søknadsnr.: 201815380 
(220) Inndato: 2018.11.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mandalorian Technologies Ltd, The Bastions Office 
No2, FRN1281 FLORIANA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software; interaktive datasystemer; dataprogram for 
bruk på internet og web; dataprogram for bruk ved 
telekommunikasjon; applikasjonsprogramvarer (apper); 
dataprogramvarer (nedlastbar software); dataprogram 
for håndtering av databaser; software til reklameformål; 
software i form av apper for mobiltelefoner; 
programvare for mobiltelefoner; 
multimediaprogramvare; nedlastbar programvare; 
databaser; medieinnhold; nedlastbare dataspill; 
spillprogramvare; betting-programvare. 

  Klasse 28   Enarmede banditter (spillemaskiner); myntstyrte spill; 
spørrelekspill; selskapsspill; spillkort og kortspill; 
arkadespill; spillkonsoller; elektroniske spill; håndholdte 
elektroniske spill; bærbare enheter for videospilling; 
elektroniske spill, ikke tilpasset for bruk med TV-
mottakere; spill; leker; videospillapparater; 
sportsartikler og sportsutstyr. 

  Klasse 35   Bedrifts- og foretaksformasjon angående distribuerte 
prosjekter, søkeroboter, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; tjenester for håndtering av 
bedrifts- og foretaksinformasjon, nemlig, måling av 
verdien på linker og  annonsering på nettsider basert 
på spesifikke kriterier; konsulenttjenester, rådgivning og 
assistanse vedrørende reklame, markedsføring og PR; 
distribusjon av annonse- markedsførings- og 
reklamemateriell; organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, 
reklametid og medietid; annonsering for andre på 
internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; 
forretningsanalyse, - undersøkelse og –informasjon; 
bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; 
analyser av forretningsadferd; bedriftsundersøkelser; 
utarbeidelse av markedsrapporter og –studier; 
tilveiebringelse av bedriftsinformasjon via 
dataterminaler; kommersielle informasjonskataloger på 
internett; fremskaffelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internett; optimering for 
søkemotorer; markedsføring via søkemaskiner; affiliate 
markedsføring; konsulentbistand innen affiliate 
markedsføring; tilveiebringelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internet; salg av spill. 

  Klasse 38   Tilgang til innhold, websider og portaler; 
datakommunikasjon og internettilgang; konsultasjon 
vedrørende telekommunikasjon; kommunikasjon av 
data ved hjelp av telekommunikasjon; 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang 
til nettsystemer for flere brukere som muliggjør tilgang 
til hasardspill- og veddemålsinformasjon og tjenester 
via mobile enheter, TV, internett samt andre nettverk, 
medier eller kommunikasjonskanaler. 

  Klasse 41   Kasino, spill- og gamblingtjenester; 
kasinoer(gambling); leasing av kasinospill; organisering 
av databasert bingo; tilveiebringelse av kasino- og 
gamblinglokaler; arrangering av gambling for flere 
deltagere; spilletjenester; underholdningstjenester; 
online spilltjenester (via datanettverk). 

  Klasse 42   Dataprogrammering; vedlikehold av databaser; 
tilveiebringelse av søkemotorer; tilveiebringelse av 
søkemotorer for internett; IT-tjenester; utvikling av 
software, -programmering og implementering, IT-

konsultasjoner, - rådgiving og -informasjon; design, 
utvikling og programmering av programvare; 
hostingtjenester, skytjenester (SaaS) og utleie av 
software; designtjenester; vitenskaplige og tekniske 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304948 
(151) Reg.dato.: 2019.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201900865 
(220) Inndato: 2019.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 

YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til behandling av smerte; 

sprøyter solgt forhåndsfylt med farmasøytiske 
preparater til behandling av smerte. 

  Klasse 44   Medisinske informasjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av informasjon relatert til smerte og 
smertebehandling; tilveiebringelse av medisinsk 
informasjon relatert til smerte og smertebehandling via 
et nettsted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304949 
(151) Reg.dato.: 2019.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201900866 
(220) Inndato: 2019.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 

YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til behandling av smerte; 

sprøyter solgt forhåndsfylt med farmasøytiske 
preparater til behandling av smerte. 

  Klasse 44   Medisinske informasjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av informasjon relatert til smerte og 
smertebehandling; tilveiebringelse av medisinsk 
informasjon relatert til smerte og smertebehandling via 
et nettsted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304950 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201909997 
(220) Inndato: 2019.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GIIK AS, c/o Pier X Bryggegata 3, 0250 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer, nedlastbare; dataprogrammer og 
programvare; applikasjoner, nedlastbare. 

  Klasse 41   Utdannings- og undervisningstjenester; 
underholdningsvirksomhet. 

  Klasse 42   Softwaretjenester [saas]; utvikling av datamaskinvare 
og programvare; utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; utvikling av 
dataprogramvare; utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; vedlikehold 
av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304951 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201903108 
(220) Inndato: 2019.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bianca Ingrosso AB, c/o Nordenhem Redovisning, 
10245 STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vesker for bærbare datamaskiner; etuier for bærbare 
datamaskiner; etuier for mobiltelefoner; 
skjermbeskyttelse for mobiltelefoner i form av 
beskyttelsesfilm; høretelefoner for telefoner; 
kombinerte høretelefoner og mikrofoner; batterier for 
mobiltelefoner; batteriladere for bruk med 
mobiltelefoner. 

  Klasse 14   Edelstener, perler og edle metaller samt imitasjoner 
av dette; juvelervarer; nøkkelringer og nøkkelkjeder og 
vedheng til disse; smykkeskrin og klokkeesker; 
tidsinstrumenter; klokker. 

  Klasse 16   Papirvarer og undervisningsmateriale; papir og papp; 
poser og artikler for emballering, forpakning og 
oppbevaring, av papir, papp eller plast; trykksaker; 
dekorasjon og kunstnermateriell; kunstobjekter og 
figurer av papir og kartong samt arkitektmodeller; 
skrivemateriell; skrivepapir; skriveblokker; skrivebøker; 
skrivemateriale (papir); skrive- og tegnebøker; 
skrivebøker for skolen. 

  Klasse 18   Paraplyer og parasoller; spaserstokker; reisegods, 
vesker, lommebøker og andre bagasjeartikler; vesker. 

  Klasse 25   Fottøy; hodeplagg; klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304952 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201903109 
(220) Inndato: 2019.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bianca Ingrosso AB, c/o Nordenhem Redovisning, 
10245 STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vesker for bærbare datamaskiner; etuier for bærbare 
datamaskiner; etuier for mobiltelefoner; 
skjermbeskyttelse for mobiltelefoner i form av 
beskyttelsesfilm; høretelefoner for telefoner; 
kombinerte høretelefoner og mikrofoner; batterier for 
mobiltelefoner; batteriladere for bruk med 
mobiltelefoner. 

  Klasse 14   Edelstener, perler og edle metaller samt imitasjoner 
av dette; juvelervarer; nøkkelringer og nøkkelkjeder og 
vedheng til disse; smykkeskrin og klokkeesker; 
tidsinstrumenter; klokker. 

  Klasse 16   Papirvarer og undervisningsmateriale; papir og papp; 
poser og artikler for emballering, forpakning og 
oppbevaring, av papir, papp eller plast; trykksaker; 
dekorasjon og kunstnermateriell; kunstobjekter og 
figurer av papir og kartong samt arkitektmodeller; 
skrivemateriell; skrivepapir; skriveblokker; skrivebøker; 
skrivemateriale (papir); skrive- og tegnebøker; 
skrivebøker for skolen. 

  Klasse 18   Paraplyer og parasoller; spaserstokker; reisegods, 
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vesker, lommebøker og andre bagasjeartikler; vesker. 
  Klasse 25   Fottøy; hodeplagg; klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304954 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201817266 
(220) Inndato: 2018.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flos S.p.A., Via A. Faini, 2, 25073 BOVEZZO, 
BRESCIA, Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Lamper, kandelabere. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304955 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201311246 
(220) Inndato: 2013.09.17 
(180) Registreringen utløper: 2023.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clover Network Inc, 5565 Glenridge Connector NE, 
Suite 2000, GA30342 ATLANTA, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer hardware og software for 
utsalgsstedsystemer.          

  Klasse 36   Handelstjenester, nemlig betalings- og 
transaksjonstjenester. 

  Klasse 42   Software som en tjeneste (SAAS) som inneholder 
computer software for utsalgsstedtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304957 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201902645 
(220) Inndato: 2019.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fragola AS, Verftsgata 2 E, 7014 TRONDHEIM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker; alkoholholdige preparater for 
fremstilling av drikker. 

  Klasse 43   Pub- og barvirksomhet; beverting og tilbringing av mat 
og drikke; midlertidig innlosjering; catering, kafeer, 
kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
snack-barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304958 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201901917 
(220) Inndato: 2019.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

KING C. GILLETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
MA02127 BOSTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Barberingspreparater, nemlig barberkremer, 
barbergeleer, barberlotioner og barberskum; 
etterbarberingsvann, lotioner og balsam; ansiktsvask 
og ansiktsskrubb til bruk før barbering; 
hudpleiepreparater, nemlig fuktighetskremer; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; kroppsspray; cologne; 
anti-perspiranter og deodoranter; kroppsvask. 

  Klasse 8   Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 
barberblader; dispensere, kassetter, holdere og 
patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende 
barberblader. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304959 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201806257 
(220) Inndato: 2018.05.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norwegian Wood Design AS, Åslyveien 16, 3023 

DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 40   Produksjon av møbler og baderomsmøbler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304960 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201901918 
(220) Inndato: 2019.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 

MA02127 BOSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Barberingspreparater, nemlig barberkremer, 

barbergeleer, barberlotioner og barberskum; 
etterbarberingsvann, lotioner og balsam; ansiktsvask 
og ansiktsskrubb til bruk før barbering; 
hudpleiepreparater, nemlig fuktighetskremer; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; kroppsspray; cologne; 
anti-perspiranter og deodoranter; kroppsvask. 

  Klasse 8   Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 
barberblader; dispensere, kassetter, holdere og 
patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende 
barberblader. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304961 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201902331 
(220) Inndato: 2019.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estonian Plywood AS, Näituse 25, Tartu, 50409 

TARTU, Estland 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Kryssfinér; trefinér; frontpaneler av kryssfinér; 

blokklimte møbelplater. 
  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til kryssfinér; 

engrossalgstjenester relatert til kryssfinér. 
  Klasse 40   Utleie av maskiner og apparater for fremstilling av 

kryssfinér; produksjon av spesialtilpassede 
prefabrikerte konstruksjonselementer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304962 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201907809 
(220) Inndato: 2019.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SINERGIA, c/o Andrés Sorbera Politimester Bendixens 
gate 20A, 6508 KRISTIANSUND N, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 41   Organisering av arrangementer innen idrett. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304963 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(300) Søknadsprioritet 2018.01.05, JM, 74107 
(210) Søknadsnr.: 201808990 
(220) Inndato: 2018.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 
CUPERTINO, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner; datahardware; datahardware til å bære 
på kroppen; håndholdte datamaskiner; nettbrett; 
telekommunikasjonsapparater og –instrumenter; 
telefoner; mobiltelefoner; smarttelefoner; trådløse 
kommunikasjonsinnretninger for overføring av 
stemmer, data, bilder, lyd, video og multimedieinnhold; 
nettverkskommunikasjonsapparater; håndholdte 
digitale elektroniske innretninger i stand til å 
tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak 
og lagring av telefonsamtaler, elektronisk post samt 
annen digital data; digitale elektroniske innretninger til å 
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bære på kroppen, i stand til å tilveiebringe tilgang til 
internett, for sending, mottak og lagring av 
telefonsamtaler, elektronisk post samt annen digital 
data; smartklokker aktivitetsmålere til å bære på 
kroppen; tilkoplede armbånd (måleinstrumenter); 
elektroniske lesebrett; datasoftware; datasoftware for 
oppsett, konfigurering, drift eller kontrollering av 
mobilinnretninger, mobiltelefoner, innretninger til å 
bære på kroppen, datamaskiner, dataperferiutstyr, set-
top-bokser, fjernsyn, samt lyd- og videospillere; 
datasoftware for autorisasjon, nedlastning, mottagelse, 
redigering, visning, lagring og organisering av 
elektroniske bøker, publikasjoner og dokumenter; 
applikasjonsutviklingssoftware; dataspillsoftware; 
nedlastbar forhåndsinnspilt lyd, video og 
multimedieinnhold; dataperiferiutstyr; periferiutstyr for 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, 
hodetelefoner, set-top-bokser, samt lyd- og 
videospillere og –opptakere; dataperiferiutstyr til å 
bære på kroppen; periferiutstyr til å bære på kroppen 
for bruk med datamaskiner, mobiltelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, smartklokker, smartbriller, 
fjernsyn, set-top-bokser, samt lyd- og videospillere og –
opptakere; akselerometre; altimetre; 
avstandsmåleapparater; skrittellere; 
trykkmåleapparater; trykkindikatorer; monitorer, 
bildeskjermer, display for montering på hodet, samt 
hodesett for bruk med datamaskiner, smarttelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, fjernsyn, samt lyd- og videospillere og –
opptakere; smartbriller; 3D-briller; briller; solbriller; 
brillelinser; optisk glass; optiske varer; optiske 
apparater og instrumenter; kameraer; blitser for 
kameraer; bildeskjermer for datamaskiner, 
mobiltelefoner, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, fjernsyn, samt lyd- og 
videospillere og –opptakere; tastaturer, mus, 
musematter, printere, diskettstasjoner, samt 
harddisker; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; 
digitale lyd- og videospillere og –opptakere; 
lydhøyttalere; lydforsterkere og –mottakere; 
lydapparater til motorkjøretøy; stemmeopptaks- og 
stemmegjenkjennelsesapparater; øretelefoner; 
hodetelefoner; mikrofoner, fjernsyn; TV-mottakere og –
monitorer; set-top-bokser; radioer; radiosendere og –
mottakere; globale posisjoneringssystemer (GPS-
innretninger); navigasjonsinstrumenter; fjernkontroller 
for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, lyd- og 
videospillere og –opptakere, fjernsyn, høyttalere, 
forsterkere, hjemmekinoanlegg og 
underholdningsanlegg; innretninger til å bære på 
kroppen for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn, høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg og 
underholdningsanlegg; datalagringsapparater; 
datamaskinbrikker; batterier; batteriladere; elektriske og 
elektroniske konnektorer, koplinger, kabler og 
ledninger, ladere, dokker, dokkingstasjoner, og 
adaptere for bruk med alle forannevnte varer; 
grensesnitt for datamaskiner, dataperiferiutstyr, 
mobiltelefoner, mobile digitale elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-
bokser, samt lyd- og videospillere og –opptakere; 
beskyttende filmer tilpasset for datamaskinskjermer; 
covere, vesker, etuier og beholdere, hylstre, stropper 
og festesnorer for datamaskiner, mobiltelefoner, mobile 
digitale elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, set-top-
bokser, samt lyd- og videospillere og –opptakere; 

selfie-stenger; ladere for elektroniske sigaretter; 
elektroniske halsbånd for trening av dyr; elektroniske 
agendaer; apparater for å sjekke frankeringspost; 
kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; 
dikteringsmaskiner; markeringsanordninger for søm; 
voteringsmaskiner; elektroniske merkelapper for varer; 
prisutvelgelsesmaskiner; faksmaskiner; veieapparater 
og –maskiner; måleinstrumenter; elektroniske 
oppslagstavler; veieapparater; silisiumskiver; integrerte 
kretser; forsterkere; fluorescerende skjermer; 
fjernkontroller; ledetråder for lysstråler (optiske fibrer); 
elektriske installasjoner for fjernkontroll av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; livredningsapparater og –utstyr; 
lydalarmer; animerte tegneserier; klarelamper for 
kontroll av egg; hundefløyter; dekorative magneter; 
elektriske gjerder; bærbare, fjernstyrte bil-retardere; 
elektrisk oppvarmede sokker; elektronisk 
stemmekommando- og gjenkjennelsesapparater for å 
kontrollere driften av forbrukerelektronikkinnretninger 
og hjemmesystemer; personlige digitale assistenter; 
varmereguleringsapparater; termostater; monitorer, 
sensorer og kontroller for luftkondisjonerings-, 
oppvarmings- og ventilasjonsinnretninger og –
systemer; elektriske regulerende apparater; elektriske 
lysreguleringsmekanismer (dimmere); 
lyskontrollapparater; stikkontakter; elektriske og 
elektroniske brytere; alarmer, alarmsensorer og 
alarmovervåkningssystemer; røyk- og kullosdetektorer; 
elektriske og elektroniske låser og slåer til dører og 
vinduer; elektriske og elektroniske kontrollinnretninger 
for garasjedører og –porter; sikkerhets- og 
overvåkningssystemer for hjemmet. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
forretningskonsultasjonstjenester; karriere- og 
stillingsveiledning, samt informasjonstjenester tilknyttet 
disse; tilveiebringe kontortjenester; 
reklamebyråtjenester; reklame-, markedsførings- og 
salgsfremmende tjenester; reklame- og 
markedsføringskonsultasjoner; salgsfremmende 
tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester; 
utførelse av markedsundersøkelser; analyse av 
markedsføringsrespons og markedsundersøkelser; 
design, frembringelse, produksjon og formidling av 
annonser samt annonse- og reklamemateriale for 
andre; mediaplanleggingstjenester; administrasjon av 
lojalitetsprogrammer; arrangering og utførelse av 
belønningsprogrammer for å promotere salg av varer 
og tjenester; datastyrt database- og filhåndtering; 
dataprosesseringstjenester; frembringe indekser av 
informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på 
globale datanettverk og andre elektroniske- og 
kommunikasjonsnettverk for andre; tilveiebringelse, 
søking, browsing og gjenfinning av informasjon, sider 
og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk 
og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk for 
andre; organisering av innhold av informasjon 
tilveiebrakt via et globalt datanettverk og andre 
elektroniske- og kommunikasjonsnettverk i henhold til 
brukerpreferanser; tilveiebringe forretnings, forbruker- 
og kommersiell informasjon via datanettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; forretningstjenester, nemlig 
tilveiebringe databaser vedrørende kjøp og salg av et 
stort utvalg av produkter og tjenester for andre; 
utarbeidelse av registre for publisering på internett og 
andre elektroniske, data- og kommunikasjonsnettverk; 
detaljforretnings- og online detaljforretningstjenester 
knyttet til salg av lydbøker om et bredt spekter av 
temaer av generell interesse; detaljforretningstjenester 
innen områdene bøker, magasiner, tidsskrifter, 
nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner om et vidt 
spekter av emner av generell interesse, tilveiebrakt via 
internett og andre data-, elektroniske og 
kommunikasjonsnettverk; detaljforretningstjenester 
innen området underholdning inneholdende filmer, TV-
programmer, sportsbegivenheter, musikkverk, og lyd- 
og audiovisuelle verk tilveiebrakt via internett og andre 
data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; 
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detaljforretningstjenester inneholdende data-, 
elektroniske- og underholdningsprodukter, 
telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, 
håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger, og 
annen forbrukerelektronikk, datasoftware, samt 
tilbehør, periferiutsyr og bæreetuier for slike produkter, 
tilveiebrakt via internett og andre data-, elektroniske og 
kommunikasjonsnettverk; produktdemonstrasjoner 
tilveiebrakt i forretningen og via globale 
kommunikasjonsnettverk og elektroniske og 
kommunikasjonsnettverk; abonnementstjenester, 
nemlig tilveiebringe abonnement på tekst-, data-, bilde-, 
lyd- og multimediainnhold, tilveiebrakt via internett og 
andre og elektroniske og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe nedlastbart forhåndsinnspilt tekst-, data-, 
bilde-, lyd- og multimediainnhold mot betaling eller 
forhåndsbetalt abonnement, via internett og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk; arrangering 
og utførelse av kommersielle, handels- og 
forretningskonferanser, -show og utstillinger; 
informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til alt det ovennevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304964 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(300) Søknadsprioritet 2018.09.14, IT, 

302018000029483 
(210) Søknadsnr.: 201902285 
(220) Inndato: 2019.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, 41122 
MODENA, Italia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Briller; solbriller; antiblendingsbriller; 
beskyttelsesbriller for sport; svømmebriller; etuier for 
briller og solbriller; linser for briller og solbriller; 
innfatninger for briller og solbriller; kjeder for briller og 
solbriller; snorer for briller og solbriller; kontaktlinser; 
forstørrelsesglass; etuier tilpasset for kontaktlinser; 3D-
briller; smartbriller; kikkertetuier; innregistrerte 
programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; 
elektronisk spillsoftware for håndholdte elektroniske 
enheter; elektronisk spillsoftware for mobiltelefoner; 
dataspillsoftware; innregistrerte programmer for 
elektroniske spill; spillinnsatser til bruk med 
elektroniske spillapparater; dataspillinnsatser; 
videospillinnsater; plater for elektroniske spill; 
videospillplater; dataspillkassetter; videospillkassetter; 
joysticker for bruk med datamaskiner, andre enn for 
videospill; joystickladere; minnekort for 
videospillmaskiner; mus for videospillmaskiner; 
simulatorer for styring og kontroll av kjøretøyer; 
sportsrelaterte treningssimulatorer; ratt for 
datamaskiner; øretelefoner og hodetelefoner for 
tilkobling til håndholdte spill; vesker og etuier tilpasset 
eller formet for å inneholde datamaskiner; vesker 
tilpasset bærbare datamaskiner; sleeves for bærbare 
datamaskiner; telekommunikasjonsapparater i form av 
smykker; elektroniske numeriske displayer; håndholdte 
elektroniske ordbøker; sportsfløyter; 
undervisningsroboter; beskyttende deksler og etuier for 
nettbrett; musematter; mobiltelefoner; 
mobiltelefondeksler; mobiltelefonholdere; nedlastbar 
grafikk for mobiltelefoner; vesker og etuier tilpasset 
eller formet for å inneholde mobiltelefoner; 
mobiltelefonstropper; batteriladere for mobiltelefoner; 
mobiltelefonladere til bruk i kjøretøyer; smarttelefoner; 

deksler for smarttelefoner; smarttelefonholdere; vesker 
og etuier tilpasset eller formet for å inneholde 
smarttelefoner; smarttelefonstropper; batteriladere for 
smarttelefoner; smarttelefonladere til bruk i kjøretøyer; 
smartklokker; bærbare (wearable) digitale elektroniske 
enheter for føling, registrering, lagring, sending og 
mottak av tekst-, data-, lyd-, bilde- og videofiler på tvers 
av kommunikasjonsnettverk, inkludert enheter som 
kommuniserer med smarttelefoner, datamaskiner, 
dataperiferiutstyr, PDA-er, lydopptaks- og 
lydgjengivelsesapparater, og nettsteder på internett; 
datasoftware og elektroniske apparater relatert til det 
foregående, nemlig for overvåking, behandling, visning,
lagring og overføring av data relatert til en brukers 
fysiske aktivitet, oppfyllelse av helse- og 
treningsprogrammer, geolokasjon, retning, distanse, 
høyde, hastighet, tilbakelagte skritt, aktivitetsnivå, 
kalorier forbrent, navigasjonsinformasjon, 
værinformasjon og biometriske data; og datasoftware 
for tilgang til og søking i databaser relatert til noe av de 
foregående; batteriladere for smartklokker; 
batteriladere for smartklokker for bruk i kjøretøyer; mus 
(dataperiferiutstyr); håndleddsstøtter for bruk med 
datamaskiner; bærbare datamaskiner; 
datasoftwareplattformer, innregistrerte eller 
nedlastbare; bærbare (wearable) videoskjermer; 
personlige digitale assistenter (PDA-er); beskyttende 
hjelmer; brannsikre drakter og dresser for bilracing, for 
sikkerhetsformål; ansiktsskjermer for beskyttelse mot 
ulykker, stråling og brann; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; finlandshetter for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; sko for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; støvler for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; personlig verneutstyr mot ulykker; 
bekledningsgjenstander for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; bekledningsgjenstander for 
beskyttelse mot brann; CD-ROM-er inneholdende 
bilrace og historien om bilfabrikanter; DVD-er 
inneholdende bilrace og historien om bilfabrikanter; 
CD-ROM-er inneholdende high-performance biler og 
automobiler; DVD-er inneholdende high-performance 
biler og automobiler; nedlastbare bildefiler; nedlastbare 
videofiler; elektroniske publikasjoner, nedlastbare; 
hastighetskontrollutstyr for kjøretøyer; elektriske 
ledningsnett for biler; bakspeilkameraer for kjøretøyer; 
styringsapparater, automatiske, for kjøretøyer; 
automatiske indikatorer for lavt dekktrykk; 
spenningsregulatorer for kjøretøyer; kilometertellere for 
kjøretøyer; håndfri-sett for mobiltelefoner; elektriske 
låser for kjøretøyer; elektroniske nøkler til biler; 
styringsenheter for sentrallåsesystemer for kjøretøyer; 
navigasjonsapparater for kjøretøyer (innebygde 
datamaskiner); elektroniske akkumulatorer for 
kjøretøyer; akkumulatorer, elektriske, for kjøretøyer; 
kilometerregistratorer for kjøretøyer; bilradioer; bil-tv; 
fjernstyringsapparater; startkabler for motorer; 
termostater for kjøretøyer; varseltrekanter for 
kjøretøyer; deaktiveringsbrytere for airbager i 
kjøretøyer; magneter; dekorative magneter; stropper 
spesielt tilpasset for å holde mobiltelefoner, MP3-
spillere, kameraer, videokameraer, briller, solbriller, 
magnetisk kodede kort; etuier spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; etuier tilpasset 
CD-spillere; etuier tilpasset for DVD-spillere; etuier 
tilpasset for MP3-spillere; innregistrert innhold; 
elektroniske databaser; lydopptak; videoopptak; 
integrerte kretskort (smartkort); software; 
datamaskinoperativsystemer; IT- og audiovisuelt utstyr; 
kommunikasjonsutstyr; datanettverks- og 
datakommunikasjonsutstyr; kringkastingsutstyr; 
antenner; minnelagringsenheter; kopimaskiner; 
bildeskannere; printere; databehandlingsutstyr og -
aksessorier (elektrisk og mekanisk); automatiske 
billettdispensere; elektroniske betalingsterminaler, 
pengedispenser- og pengesorteringsenheter; 
myntstyrte mekanismer; dataperiferiutstyr; 
datahardware; datamaskinkomponenter og -deler; 
audiovisuelt og fotografisk utstyr; lydenheter og 
radiomottakere; skjermenheter, fjernsynsmottakere og 
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film- og videoenheter; bildefangst- og -
fremkallingsenheter; signalkabler for IT, AV og 
telekommunikasjon; magnetiserere og 
avmagnetiserere; apparater, instrumenter og kabler for 
elektrisitet; apparater og instrumenter for akkumulering 
og lagring av elektrisitet; fotovoltaiske celler, solceller; 
elektriske og elektroniske komponenter; elektriske 
kabler og ledninger; elektriske kretser og kretskort; 
optiske enheter, bildeforbedrere og bildekorrigerere; 
optiske forsterkere; lasere, ikke for medisinske formål; 
trygghets-, sikkerhets-, beskyttelses- og 
signaleringsutstyr; alarmer og varslingsutstyr; 
tilgangskontrollsystemer; dykkerutstyr; navigasjons-, 
veilednings-, sporings-, målsøkings- og 
kartlagingsinnretninger; overvåkingsinstrumenter; 
sensorer og detektorer; instrumenter for måling, telling, 
justering og kalibrering; innretninger for logging og 
registrering av data; instrumenteringssimulatorer; 
overvåkingsapparater, elektriske; vitenskapelige, 
forsknings-, navigasjons-, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, 
målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, 
inspeksjons-, livrednings- og undervisningsapparater 
og -instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av distribusjonen eller bruken av 
elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder 
eller data; innspilte og nedlastbare medier, 
datasoftware, tomme digitale eller analoge opptaks- og 
lagringsmedia; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks-
og lagringsmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner 
og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for 
undervannssvømming; brannslukningsapparater. 

  Klasse 12   Automobiler; biler; racerbiler; sportsbiler; 
konstruksjonsdeler for biler, racerbiler, sportsbiler, 
landkjøretøyer, luftfartøy og vannkjøretøyer; 
reservedeler og tilbehør for biler, racerbiler, sportsbiler, 
landkjøretøyer, luftfartøy og vannkjøretøyer; elektriske 
kjøretøyer; hybridkjøretøyer; motorer, elektriske, til 
landkjøretøyer; motorer til landkjøretøyer; seter til 
kjøretøyer; varetrekk for seter i kjøretøyer; formede 
overtrekk til kjøretøyer; overtrekk til ratt for kjøretøyer; 
deksler og trekk for bagasjerom (deler av kjøretøy); 
innvendig utstyr for kjøretøyer (polstringer); solskjermer 
for kjøretøyer; hodestøtter for seter i kjøretøyer; 
armlener for seter i kjøretøyer; skistativer for biler; 
sigarettennere for biler; selvklebende gummilapper for 
reparasjon av luftslanger; lappesaker for luftslanger; 
bagasjebærere for kjøretøyer; retningsvisere for 
kjøretøyer; seteputer for kjøretøyer; pneumatiske dekk; 
dekkstammer for pneumatiske dekk; luftslanger for 
pneumatiske dekk; klips tilpasset for å feste bildeler til 
bilkarosseri; hjulmuttere for kjøretøyhjul; tilhengere 
(kjøretøy); tohjulssykler, deler og tilbehør derfor som 
inngår i klasse 12; sykler, deler og tilbehør derfor som 
inngår i klasse 12; trehjulssykler, deler og tilbehør 
derfor som inngår i klasse 12; sparkstøttinger; 
sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; sikkerhetsseler 
for kjøretøyseter; kollisjonsputer for biler (airbags); 
sklisikkert utstyr for kjøretøydekk; sikkerhetsseter for 
barn, for kjøretøyer; tyverisikringsutstyr for kjøretøyer; 
barnevogner; barnevognstrekk; bærebager (deler av 
barnevogner); sportsvogner; trekk til sportsvogner; 
vesker og bager tilpasset for barnevogner og 
sportsvogner; tilpassede babysoveposer for 
barnevogner og sportsvogner; fallskjermer; tohjulede 
vogner og traller, sekketraller; skiheiser; golfbiler, 
golfvogner; sparkesykler (kjøretøy); menneskedrevne 
vogner, kjerrer og traller; mobilitetstransportmidler; 
kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet. 

  Klasse 25   Jakker (klær); skijakker; vindtette jakker; frakker; 
kåper; støvfrakker; regnfrakker; cardigans; pullovere; 
skjorter; t-skjorter; poloskjorter; sportsskjorter; bluser; 

gensere; sweatere; jerseyklær; undertrøyer; bukse; 
shorts; bermudashorts; jeans; skjørt; overaller; 
joggedresser; treningsdrakter; treningsdresser; drakter 
og dresser for bilracing, ikke i form av beskyttelsesklær; 
dresser; kjoler; trøyer; bukseseler; mansjetter (klær), 
ermebeskyttere; forklær; kombinasjons-drakter; klær til 
gymnastikk; leggvarmere; leggings (bukser); sjal; 
skulderskjerf; pengebelter; lommer for klær; krager 
(bekledning); hofteholdere; konfeksjonsklær; regntøy; 
vanntette klær; golfklær, annet enn hansker; klær for 
bilister; skiklær; skidresser; snødresser; varmevester, 
dynevester; knevarmere (bekledning); strikkevarer 
(bekledning); svettebånd; gamasjer; fotstropper for sko, 
gamasjer og benklær; dresslommetørkler; strandklær; 
badedrakter; badehetter; svømmedrakter; badebukser; 
badeshorts; bikinier; badekåper; undertøy; underkjoler 
(undertøy); pyjamas; slåbroker; nattkjoler; klær for 
barn; babyklær; babyoveraller; babysmekker, ikke av 
papir; tøysmekker for barn og spedbarn; smekker, ikke 
av papir; bodyer og sparkebukser for barn; bodyer og 
sparkebukser for babyer; bodyer og sparkebukser; 
barnetøy; babysoveposer(nattøy); minisoveposer til 
babyer, ikke elektrisk oppvarmet; fotmuffer, ikke 
elektrisk oppvarmede; sokker; strømper; tights; 
trikotklær; sko; sportssko; gymnastikksko; joggesko, 
sneakers; tøfler; innesko; sandaler; støvler, boots; 
fottøy til sport; skistøvler; after-ski-støvler; vesker og 
bager til skistøvler; flip-flopper; tresko; badesandaler; 
badetøfler; såler til fottøy; overlær for skotøy; 
jernbeslag for sko; innleggssåler; skoflikker; hælputer 
for fottøy; hæler; glidebeskyttere for fottøy; sålekanter 
for fottøy; skostropper; skoinnlegg for ikke-ortopediske 
formål; tåkapper (deler av fottøy); tunger eller stropper 
for sko og støvler; overtrekkssko; kalosjer; halstøy; 
skjerf; bandanas (halstørkler); halstørkler (bekledning); 
slips; hansker (klær); kjørehansker; skihansker; belter 
(bekledning); muffer (bekledning); votter; pelsstolaer; 
caps (hodeplagg); hatter; skyggeluer; lueskygger 
(hodeplagg); sjømannsluer (berets); hodebånd 
(bekledning); hetter (klær); dusjhetter; sovemasker; 
finlandshetter; hjelminnlegg (hodeplagg); solskygger 
(hodeplagg); øreklaffer (bekledning); masker for 
beskyttelse mot kulden; klær, fottøy, hodeplagg. 

  Klasse 28   Fornøyelsesapparater tilpasset for bruk med en 
ekstern visningsskjerm eller monitor; apparat for spill 
tilpasset for bruk med en ekstern visningsskjerm eller 
monitor; videospillmaskiner for bruk med TV-apparater; 
videospillmaskiner; TV-spillsett; apparater for spill; 
spilleautomater, automatiske og myntstyrte; 
spillemaskiner, andre enn slike som er tilpasset til bruk 
med TV-apparater og med en ekstern visningsskjerm 
eller monitor; lommeapparat for å spille videospill; 
videospill i lommestørrelse; elektroniske spill i 
lommestørrelse; bærbare spill og leker som inneholder 
telekommunikasjonsfunksjoner; håndholdte videospill; 
bærbare elektroniske spill; bærbare elektroniske leker; 
håndholdte enheter for å spille videospill; frittstående 
videospillmaskiner; dataspillutstyr; elektroniske 
spillkonsoller tilpasset for bruk med en ekstern 
visningsskjerm eller monitor; styringsenheter for 
spillkonsoller; joysticker for videospill; vesker spesielt 
tilpasset for håndholdte videospillapparater; vesker 
spesielt tilpasset for videospillkonsoller; spillkonsoller; 
gamepads for bruk med spillkonsoller; håndholdte 
spillkonsoller; håndholdte videospillkonsoller; 
videospillkonsoller; videospillkonsoller for bruk med en 
ekstern visningsskjerm eller monitor; beskyttende 
bærevesker og etuier spesielt tilpasset for 
videospillkonsoller for bruk med ekstern visningsskjerm 
eller monitor; forminskede modeller av kjøretøyer; 
forminskede modeller av biler; forminskede modeller av 
racerbiler; forminskede modeller av racerkjøretøyer; 
modellracerbiler; bilreplikater i full størrelse (leketøy); 
kjøretøyreplikater i full størrelse (leketøy); replikater av 
bilratt i full størrelse (leketøy); harpiks- eller 
plastmodeller omfattende racerbaner; forminskede 
modeller av racerkjørere; forminskede modeller av 
mannskaper på racerbaner (pit crew); 
leketøysmodeller; kjøretøy-byggesett (leketøy); 
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leketøyslastebiler; leketøyskjøretøyer; racerbilbaner 
(leketøy); leketøysratt; leketøyskjøretøyer til å trekke 
etter seg; leketøyslastebiler med biler i lasten; 
pedalbiler for barn (leketøy); kjøreleker til å sitte på; 
leketøysbiler for barn, i pedalversjon eller batteridrevne; 
leketøybiler for barn, i pedalversjon eller batteridrevne; 
lekekjøretøyer til å sitte på, elektriske, som er 
reproduksjoner opprinnelige modeller; leketøys-gokart 
for barn, i pedalversjon eller batteridrevne; 
trehjulssykler for småbarn (leketøy); racerbane-pitstop-
leker; racerbaner (leker); leketøyslastebiler; 
leketøystrailere for biltransport; radiostyrte 
lekekjøretøyer; radiostyrte lekebiler; 
leketøysbensinstasjoner; leketøysbilgarasjer; 
leketøysbilforretninger; leketøystelefoner; tøyleker; 
tøyleker i form av bilratt; bamser, teddybjørner;  
spillkort; leker designet for å festes til bilseter; polstrede 
leker for setebelter; leketøys-bakseteordnere; rullebrett; 
ankelbeskyttere (sportsartikler); ankelpads til 
sportsbruk; ankelbeskyttere for skøyting og skating; 
ankelpads for skøyting og skating; sparkesykler 
(leketøy); pinner for vifter og for underholdning 
(morosaker); leketøyspinner for vifter og for 
underholdning formet som flagg (morosaker); 
leketøysstropper og -snorer; golfbagtraller; 
sportsartikler og -utstyr; jakt- og fiskeutstyr; 
svømmeføtter; flyteinnretninger for svømming og 
bading; svømmebelter; svømmehansker; 
svømmejakker; oppblåsbare armringer for svømming; 
flyteinnretninger for svømming, for fritidsbruk; 
svømmebrett; konfettikanoner; serpentiner og 
girlandere (festartikler); moroartikler (småleker for 
fester); ballonger (festartikler); festhatter av papir; 
dekorasjoner for kunstige juletrær; tivoliapparater og 
lekeplassapparater; spill, leker og leketøy; 
videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; 
dekorasjoner for juletrær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304965 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201903106 
(220) Inndato: 2019.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nøre Nutrition AS, Havnegata 11, 6005 ÅLESUND, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd; fiskeoljer for medisinske formål; 
kosttilskudd for veterinære formål; proteinbasert 
kosttilskudd; proteintilskudd for dyr; mineralske 
kosttilskudd; kosttilskudd for mennesker; 
kalsiumtilsetninger; kosttilskudd bestående av 
aminosyrer; kosttilskudd bestående av vitaminer; 
vitamin- og mineralkosttilskudd; kosttilskudd for dyr; 
enzymbasert kosttilskudd; kosttilskuddsdrikker; 
kosttilskudd, nemlig kosttilskudd fremstilt av marint 
kalsium/beinpulver; kosttilskudd, nemlig kosttilskudd 
som inneholder marine proteiner.  

  Klasse 29   Laks, ikke levende; fisk [ikke levende]; bearbeidet 
fiskerogn.  

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304966 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201816510 
(220) Inndato: 2018.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Compagnie Gervais Danone, 17, Boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Melk, melkeprodukter og deres erstatninger; 
melkepulver; fortyknet, smakstilsatt og pisket melk; 
melkebaserte desserter; yoghurt; yoghurtbaserte 
drikker; cottage cheese; drikker som hovedsakelig 
består av melk eller melkeprodukter; melkebaserte 
drikker hovedsakelig laget av melk; melkebaserte 
drikker som inneholder frukt; fermenterte melkebaserte 
produkter med eller uten smakstilsetning; plantebaserte 
melkeerstatninger; erstatninger for melkeprodukter 
laget av planter eller nøtter; frukt og grønnsaksdrikker 
laget hovedsakelig av melkeprodukter; fruktsupper. 

  Klasse 30   Kakao, sjokolade, kakaobaserte drikker, 
sjokoladebaserte drikker, kaffebaserte drikker, 
tebaserte drikker; vaniljesaus; sjokolademousse, 
dessertmousse (konfektyrvarer), konfektyrvarer, 
sukker, puffet ris, preparater fremstilt av korn, 
frokostblandinger; kjeks (søt eller salte); kaker; 
bakverk; kornbaserte desserter (konfektyrvarer); 
riskaker; semulekaker; rispuddinger, risbasert snacks 
(konfektyrvarer); kornbasert snacks (konfektyrvarer); 
spiseis; spiseis hovedsakelig bestående av yoghurt, 
iskrem, sorbet (spiseis); frossen yoghurt (spiseis), 
spiseis hovedsakelig bestående av frossent 
smakstilsatt vann; fruktsauser. 

  Klasse 32   Vann med eller uten kullsyre (med eller uten 
mineraler), frukt- eller grønnsaksjuicer, frukt- eller 
grønnsaksdrikker, limonader, soda, sorbédrikker, 
preparater for fremstilling av drikker, safter for drikker, 
alkoholfrie frukt- eller grønnsaksekstrakter, alkoholfrie 
drikker, plante baserte drikker; grønnsaksdrikker 
unntatt erstatninger for melkeprodukter, inkludert i 
denne klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304967 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201910004 
(220) Inndato: 2019.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Lyst heile natta Senja 
Barnefestival 

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

 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM, c/o Cathrine 
Solheim Vangsveien 514, 9372 GIBOSTAD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Organisering, produksjon, presentasjon og utførelse 

av musikkonserter, festivaler, turer og andre 
musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer 
og aktiviteter; organisering og tilrettelegging av 
musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; kulturaktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304968 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201910003 
(220) Inndato: 2019.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Trine På Gården 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TRINE LOHNE, SALEMSVEIEN 15 B, 4640 SØGNE, 
Norge 
TPG INVEST AS, Salemsveien 15, 4640 SØGNE, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Geléer, syltetøy, kompotter; grønnsaker, konserverte.
  Klasse 30   Brød, bakverk og konditorvarer. 
  Klasse 32   Saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 
  Klasse 43   Catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304969 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201716448 
(220) Inndato: 2017.12.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

Steinerbarnehage/Waldorfbarneh
age 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(551) Fellesmerkebestemmelser: 

 Fellesmerket Steinerbarnehage/ Waldorfbarnehage 
kan benyttes av barnehager godkjent som privat 
barnehage med en anerkjent pedagogisk retning. I 
dette tilfellet vil anerkjent pedagogisk retning bety 
steinerpedagogisk retning forankret I 
Steinerbarnehageforbundets egen " Lokal rammeplan 
for steinerbarnehagene" og våre vedtekter, se 
www.steinerbarnehagene.no.Det forutsettes at 
barnehagen er medlem av Steinerbarnehageforbundet. 
For å bli medlem av Steinerbarnehageforbundet må 
barnehagen forplikte seg til å følge 
Steinerbarnehageforbundets vedtekter. SE 
www.steinerbarnehagene.no.Konsekvenser ved bruk 
av fellesmerket i strid med vilkårene:1. Bruk av 
fellesmerket I strid med vilkårene er ulovlig. I tillegg til 
krav om at broken må opphøre, vil urettmessig bruk 
medføre erstatningskrav til 
Steinerbarnehageforbundet.2.Innehaveren er forpliktet 
til å ansvar gjeldende mot den som bruker market I 
strid med vilkårene.3.
 Steinerbarnehageforbundet har rett til å 
kontrollere at fellesmerket brukes I tråd med vilkårene 

(730) Innehaver: 
 STEINERBARNEHAGEFORBUNDET, Josefines gate 

12, 0351 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av 
internasjonal registrering nr. 1238720, i henhold til 
Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 304970 
(151) Reg.dato.: 2015.06.17 
(300) Søknadsprioritet 2015.01.29, WO, 1238720 
(210) Søknadsnr.: 201909418 
(220) Inndato: 2015.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2025.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, c/o 
TARALEX SA, route des Jeunes 4, 1227 LES 
ACACIAS, GENEVE, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såper; parfymer; eteriske oljer; kroppskremer. 
  Klasse 4   Stearinlys; parfymerte lys; duftlys. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 

med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen.
  

 
 
(111) Reg.nr.: 304971 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201800365 
(220) Inndato: 2018.01.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Optiker Øyvind Krogh 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KROOPAS HOLDING AS, Brekkeveien 90, 1430 ÅS, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 LIGL ADVOKATER AS, Postboks 72 Forus, 4064 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Skyllepreparater til kontaktlinser; oppløsningsmidler 
for kontaktlinser; rensepreparater for kontaktlinser; 
desinfeksjonsmidler for kontaktlinser. 

  Klasse 9   Briller; briller for sport; svømmebriller; deler til briller; 
brilleinnfatninger; brilleetuier; brilleartikler (eyewear); 
brillelinser; solbriller; etuier for solbriller; linser for 
solbriller; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; 3D 
briller; Analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; 
Antiblendingsbriller; Antiblendingsskjermer; Apparater 
for presisjonsmåling; Apparater og instrumenter for 
astronomi; Brilleetuier; Brilleglass; Brilleinnfatninger; 
Brilleinstrumenter; Briller; Briller for sport; Elektriske 
apparater for kontroll og overvåkning; Etuier for 
lorgnetter; Fotografiapparater; Glass belagt med 
elektriske ledere; Lorgnetter; Lorgnettkjeder; 
Lorgnettsnorer; Måleinstrumenter; Optiske apparater 
og instrumenter; Optiske artikler; Optiske glass; 
Optiske linser; Optiske speil; Solbriller, etuier som 
passer for kontaktlinser.  

  Klasse 44   Synstestingstjenester; tilpassing av kontaktlinser; 
optikervirksomhet (tilpassing av briller eller 
kontaktlinser). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304972 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201800661 
(220) Inndato: 2018.01.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SPORTSMANDEN FRODE MONSEN, Harald 
Hårfagres vei 13, 1412 SOFIEMYR, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; 

malerpensler; plastark, folier og poser for innpakning 
og emballering; trykktyper, klisjeer.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
skriving av tekster; nyhetsreportasjetjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304973 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201901166 
(220) Inndato: 2019.01.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GEMI BOATS SCANDINAVIA AS, NORDDYRØY, 

7273 NORDDYRØY, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-
Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Boreskip; båtkraner; elektriske kraftgeneratorer for 

skip; forbrenningsmotorer for båter; maskiner for båter; 
motorer for båter; skipsmotorer og -deler og -armaturer.

  Klasse 12   Amfibiebiler; baugporter; båter; båtmaster; båtror; 
båtshaker; fendere for skip; ferger; fiskebåter; 
flatbunnede båter; fritidsbåter; hydrauliske porter 
(skipsutstyr); joller; kajakker; kanoer; 
konstruksjonsdeler for båter; lukedeksler for båter; 
utløsermekanismer for båter; master for seilbåter; 
oppblåsbare båter; pontonger; propellaksler for båter; 
propeller for båter; ror; skip; skipspropeller; 
skipsskorsteiner; skipsskrog; vannscootere; yachter; 
årer. 

  Klasse 37   Konstruksjon av yachter og båter; vedlikehold og 
reparasjon av deler og utstyr til båter; reparasjon og 
vedlikehold av båter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304974 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201714742 
(220) Inndato: 2017.11.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser: 

 1) Hvem som har rett til å bruke merket og på 
hvilke vilkår.Svar: Det er kun medlemmer av Grafisk 
bransjeforening - print og kommunikasjon som kan 
benytte merket. Som medlemmer opptas bedrifter i 
visualiseringssektoren og bedrifter med naturlig 
tilknytting til denne.Medlemskap i Grafisk 
bransjeforening - print og kommunikasjon medfører 
plikt til å være medlem i Norsk Industri og NHO. Alle 
private (ikke offentlige) trykkerier og 
kommunikasjonsbyråer kan bli medlem i NHO, Norsk 
Industri og Grafisk bransjeforening - print og 
kommunikasjon. Betingelsen er at de betaler den til 
enhver tid gjeldende medlemskontingent. Alle norske 
private trykkerier vil bli opptatt i foreningen etter 
søknad.Medlemmer av Grafisk bransjeforening - print 
og kommunikasjon har rett til å bruke merket under 
følgende forutsetninger:Brukerne av merket må skrive 
under på følgende egenerklæring:• At merket kun 
brukes på trykksaker som er trykket i Norge•
 Bedriften har informasjon på nettsiden om 
Trykt i Norge - merket som    oversendt fra Grafisk 
bransjeforening. Denne informasjonen er lik for alle.•
 Bekreftelse på at den trykksaken du har i 
hånden er trykket i Norge finner du på emballasjen eller 
på selve trykksaken.• Vi godtar at feil bruk av 
merket vil føre til a) advarsel b) at lisensen trekkes 
tilbake• Vi godtar å føre egenkontroll med at merket 
blir brukt i henhold til reglene• En liste over bedrifter 
som har lisens vil ligge på nettsiden• Det vil bli 
opplyst om hvilke bedrifter som mister lisensen• Vi 
godtar å samarbeide fullt ut ved stikkprøvekontroll 2)
 Hvilke følger urettmessig bruk eller bruk i 
strid med vilkårene fastsatt i bestemmelsene kan 
medføre for brukeren.Svar: Produkter som blir 
markedsført med fellesmerket "Trykt i Norge" i strid 
med gjeldende retningslinjer og vilkår skal umiddelbart 
trekkes tilbake hvis Grafisk bransjeforening - printog 
kommunikasjon krever dette. Den som blir pålagt å 
trekke tilbake produktet er selv ansvarlig for alle 
kostnader knyttet til dette.Utover dette kan Grafisk 
bransjeforening - print og kommunikasjon anvende seg 
av de sanksjoner norsk varemerkelovgivning gir 
hjemmel for.3) Innehaverens forpliktelser til å 
gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i 
strid med bestemmelsene for bruken.Svar: Grafisk 
bransjeforening - print og kommunikasjon kan trekke 
tilbake retten til bruk av fellesmerket "Trykt i Norge" 
dersom brukeren anvender merket i strid med 
retningslinjene, og tidligere har blitt gjort oppmerksom 
på at videre bruk i strid med retningslinjene vil føre til 
tap av retten til bruk av fellesmerket. Retningslinjene vil 
bli publisert på trykt i Norge sin hjemmeside.4)
 Innehaverens rettigheter og forpliktelser 
overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved 
bestemte kontrollorgan.Svar: Den enkelte bruker må 
selv føre kontroll med at deres produkter tilfredsstiller 
vilkårene for fellesmerket "Trykt i Norge."Grafisk 
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bransjeforening - print og kommunikasjon eller ekstern 
aktør utpekt av bransjeforeningen har rett til å foreta 
stikkprøvekontroll av bruken av fellesmerket "Trykt i 
Norge." 

(730) Innehaver: 
 Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon, 

Postboks 7072, Majorstuen, 0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304975 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201902734 
(220) Inndato: 2019.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Insulinpennmoduler, nemlig insulininjektorer solgt fylt 
med insulin, som bruker trådløs teknologi. 

  Klasse 9   Computer software-applikasjon for forvaltning, 
behandling og håndtering av diabetesrelatert data; 
nedlastbar nettsky-software for bruk ved administrering, 
behandling og håndtering av diabetes.  

  Klasse 10   Moduler for påvisning av dose som kan festes på 
insulinpenner for overføring av data ved hjelp av 
trådløs teknologi.  

  Klasse 44   Medisinske informasjonstjenester innen diabetes. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304976 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(300) Søknadsprioritet 2019.01.11, SE, 2019/00185 
(210) Søknadsnr.: 201900808 
(220) Inndato: 2019.01.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IST Group AB, Ingelstadsvägen 9, 35234 VÄXJÖ, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; instruksjons - og undervisningsmateriale.
  Klasse 35   Annonse - og reklamevirksomhet. 
  Klasse 38   Tilgang til globale datanettverk, innhold, websider, 

portaler og databaser; elektronisk overforing av data og 
dokumenter; elektronisk datautveksling. 

  Klasse 41   Utdannelse; undervisningsvirksomhet; underholdning, 
sports- og kulturarrangement. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304977 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(300) Søknadsprioritet 2018.12.11, US, 88/224,775 
(210) Søknadsnr.: 201903075 
(220) Inndato: 2019.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEMPO SMART BUTTON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Moduler for påvisning av dose som kan festes på 
insulinpenner for overføring av data benyttende trådløs 
teknologi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304978 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201902284 
(220) Inndato: 2019.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aker Solutions AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Byggematerialer av metall; vanlige metaller og deres 
legeringer; metallprodukter som ikke er omfattet av de 
andre klassene, nemlig bygninger av metall, 
byggematerialer av metall, rør av metall; fleksible 
komposittrør og rør, delvis laget av metall for transport 
og transmisjon av væsker, inkludert petroleum og 
naturgass, også vann, hydraulikkvæske, elektriske 
signaler og/eller elektrisk kraft;metallprodukter til bruk i 
boring og komplettering av olje- og gassbrønner og 
produksjon av olje og gass fra brønner, inkludert 
brønnhoder, juletrær, ventiler, stigerør, 
stigerørskoblinger, rørledningskoblinger, deler for 
reparasjon av rørledninger, koblinger for tilkobling av 
rør eller rørledninger, metallrørskoblinger, 
høytrykksforseglinger, geotermiske brønnhoder, 
undervannskoblinger, brønnhodekontakter, 
undervannsbrønnhoder, rørhengere, 
fôringsrørshengere, røroppheng, pakninger, tetninger, 
kronplugger, fôringsrør- og produksjonsrørhoder, 
adaptere, adapter og avstandsringer, flenser til 
koblinger, gjengede koblingspunkter, 
ventilfjerningsplugger, slamsystemer, washout-hylser, -
rør; brønnhodesystemer; justerbare 
brønnhodesystemer; undervannsbrønnhodesystemer; 
overflatebrønnhodesystemer; letebrønnhodesystemer; 
tilbakekoblingskontakter; høytrykks-/høytemperaturs 
tilbakekoblingskontakter; metallvarer for å støtte 
rørledninger i olje- og gassfelt; metallvarer for å støtte 
rørledninger under leteboring i oppjekkbare olje- og 
gassfelt; fôringsrørkoblinger i olje- og gassbrønner; 
plugger for midlertidig plugging av 
undervannsbrønnhoder; ringromsovervåkning og 
avstengingssystemer for brønnhoder; 
suspensjonssystemer for olje- og gassbrønner; 
konverteringsbrønnhoder for olje- og gassbrønner; 
tilbakekoblingsforbindelser; ventiltre; tørre ventiltre; 
våte ventiltre, brønnrør, metallmaler, 
brønnhodekoblinger, manifoldstrukturer; 
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forsterkningsmateriale av metall for rør; ikke-elektriske 
kabler og ledninger av metall (vanlig); metallrør, deler til 
metallrør, rørledninger, metalltetninger, 
undervannskoblinger, deler og tilbehør derav. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner, nemlig maskiner og 
verktøymaskiner for bruk til undervannsforskning, 
byggevirksomhet, og vedlikehold og reparasjon av 
fasiliteter, og for byggevirksomhet, inspeksjoner, 
vedlikehold, berging og utforsking av undervanns og 
marine strukturer; maskiner og verktøymaskiner for 
inspeksjon, renhold og reparasjon av olje- og 
gassrørledninger og utstyr brukt i olje- og 
gassindustrien; koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; 
separatorer, inkludert separatorer for 
petroleumsprodukter; pumper, inkludert 
trykkforsterkere; borerigger; boremaskiner; boretårn; 
borkroner; boreutstyr ( ikke inkludert i andre klasser); 
verktøy; motoriserte verktøy og redskaper; innretninger 
for transport, distribusjon og kontroll av væsker; 
ventilinstallasjoner; ventilblokker; midler for installering 
av brønnboringsutstyr; innretninger og systemer for 
kontroll, testing og overvåking av boreutstyr, 
nedihullsfunksjoner, trykk, væsker og gass; 
brønnhoder, geotermiske brønnhoder, 
undervannsbrønnhoder, brønnhodekoblinger i form av 
rørkoblinger og flenser; verktøy for reparasjon av 
rørledninger; setteverktøy for petroleumsteknologi 
[running tools]; dertil hørende deler og utstyr. 

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater og instrumenter for inspeksjon, 
testing og overvåking av boreutstyr, 
nedihullsfunksjoner, trykk, væsker, gass, inkludert 
kommunikasjon mellom installasjoner for boring av 
brønner; elektroniske og vitenskapelige apparater og 
innretninger for bruk innen 
petroleumsingenørvirksomhet; elektriske apparater for 
bruk innen petroleumsingenørvirksomhet 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert design innen olje- og gassleting; 
produktutvikling innen olje- og gassleting; 
industrianalyse og forskningstjenester innen olje- og 
gassleting; analysetjenester for utnyttelse av 
oljeressurser; testing av oljebrønner; inspeksjon 
(testing) av produksjonsanlegg og maskiner relatert til 
oljebrønner; kvalitetskontroll av oljebrønner; geologiske 
undergrunnsundersøkelser; undervannsundersøkelser; 
rådgivningstjenester knyttet til oljeleting og oljefelt; 
design og utvikling av undervannsutstyr, nemlig 
undervannsstrukturer og annet undervannsutstyr 
knyttet til utvikling og produksjon av olje og gass; 
plantegningstjenester knyttet til konstruksjoner; ledelse 
av tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet [teknisk 
ekspertise]; design og utvikling og oppdatering og 
vedlikehold av dataprogrammer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304979 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201901948 
(220) Inndato: 2019.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rollersafe AS, Slettaveien 18, 1555 SON, Norge 

(740) Fullmektig: 
 MB Norway AS, v/Bernt Otto Hauglin, Fossumveien 2, 

3440 RØYKEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Rullestoler, barnevogner, sykler, rullende kjøretøyer til 
bruk på land. 

  Klasse 28   Sportsutstyr og spill, rulleski, rulleskøyter, inline 
rulleskøyter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304980 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201515337 
(220) Inndato: 2015.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOOSAN INFRACORE NORWAY AS, Varholvegen 
149, 6440 ELNESVÅGEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Bygg- og anleggsmaskiner, nemlig dumpere, samt 
reservedeler for disse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304981 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.22, EM, 017945861 
(210) Søknadsnr.: 201902316 
(220) Inndato: 2019.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stiftelsen Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57 C, 
11356 STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Kontortjenester; fremskaffelse av kontortjenester; 
utvikling av bedriftsstrategier for nyetablerte og 
oppstartselskaper; bistand ved ledelse av bedrifter 
relatert til utvikling av forretningsvirksomheter; 
bedriftsformidlingstjenester relatert til kobling av 
potensielle private investorer med entreprenører med 
behov for finansiering; fremskaffelse av oppstartstøtte 
til bedriftsledelse for andre virksomheter; rådgivning 
vedrørende bedriftsledelse; bistand ved ledelse av 
bedrifter; bedriftsanalyse; bedriftsrådgivning; 
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bedriftskonsultasjon og rådgivningstjenester;  
bedriftsnettverkstjenester; arrangering og 
gjennomføring av markedsføringsfremmende aktiviteter 
for andre; markedsføring av aktiviteter/arrangementer. 

  Klasse 36   Fremskaffelse av finansiering til nyetablerte og 
oppstartselskaper; risikokapitalfinansieringstjenester til 
nyetablerte og oppstartselskaper; utleie av 
kontorlokaler; investeringsanalyse; finansstyring av 
risikokapital, investeringskapital og utviklingskapital. 

  Klasse 41   Utdanning innen forretningsvirksomhet for nyetablerte 
og oppstartselskaper; utdanningstjenester innen 
forretningsvirksomhet for nyetablerte og 
oppstartselskaper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304982 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201207489A 
(220) Inndato: 2012.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2022.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oslo kommune Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle 
stener. 

  Klasse 16   Papir og varer laget av disse materialer, trykksaker. 
  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304983 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.22, EM, 017945862 
(210) Søknadsnr.: 201902317 
(220) Inndato: 2019.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57 C, 

11356 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kontortjenester; fremskaffelse av kontortjenester; 

utvikling av bedriftsstrategier for nyetablerte og 
oppstartselskaper; bistand ved ledelse av bedrifter 
relatert til utvikling av forretningsvirksomheter; 
bedriftsformidlingstjenester relatert til kobling av 
potensielle private investorer med entreprenører med 
behov for finansiering; fremskaffelse av oppstartstøtte 
til bedriftsledelse for andre virksomheter; rådgivning 
vedrørende bedriftsledelse; bistand ved ledelse av 
bedrifter; bedriftsanalyse; bedriftsrådgivning; 

bedriftskonsultasjon og rådgivningstjenester;  
bedriftsnettverkstjenester; arrangering og 
gjennomføring av markedsføringsfremmende aktiviteter 
for andre; markedsføring av aktiviteter/arrangementer. 

  Klasse 36   Fremskaffelse av finansiering til nyetablerte og 
oppstartselskaper; risikokapitalfinansieringstjenester til 
nyetablerte og oppstartselskaper; utleie av 
kontorlokaler; investeringsanalyse; finansstyring av 
risikokapital, investeringskapital og utviklingskapital. 

  Klasse 41   Utdanning innen forretningsvirksomhet for nyetablerte 
og oppstartselskaper; utdanningstjenester innen 
forretningsvirksomhet for nyetablerte og 
oppstartselskaper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304984 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.22, EM, 017945863 
(210) Søknadsnr.: 201902318 
(220) Inndato: 2019.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57 C, 

11356 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kontortjenester; fremskaffelse av kontortjenester; 

utvikling av bedriftsstrategier for nyetablerte og 
oppstartselskaper; bistand ved ledelse av bedrifter 
relatert til utvikling av forretningsvirksomheter; 
bedriftsformidlingstjenester relatert til kobling av 
potensielle private investorer med entreprenører med 
behov for finansiering; fremskaffelse av oppstartstøtte 
til bedriftsledelse for andre virksomheter; rådgivning 
vedrørende bedriftsledelse; bistand ved ledelse av 
bedrifter; bedriftsanalyse; bedriftsrådgivning; 
bedriftskonsultasjon og rådgivningstjenester;  
bedriftsnettverkstjenester; arrangering og 
gjennomføring av markedsføringsfremmende aktiviteter 
for andre; markedsføring av aktiviteter/arrangementer. 

  Klasse 36   Fremskaffelse av finansiering til nyetablerte og 
oppstartselskaper; risikokapitalfinansieringstjenester til 
nyetablerte og oppstartselskaper; utleie av 
kontorlokaler; investeringsanalyse; finansstyring av 
risikokapital, investeringskapital og utviklingskapital. 

  Klasse 41   Utdanning innen forretningsvirksomhet for nyetablerte 
og oppstartselskaper; utdanningstjenester innen 
forretningsvirksomhet for nyetablerte og 
oppstartselskaper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304985 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201902288 
(220) Inndato: 2019.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DELLIA AS, Postboks 28 Sagene, 0415 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Emulgeringsmidler for bruk i papirproduksjon; 
dekktetningsmasse; dehydreringsmidler for industriell 
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bruk; ester; gjæringsstoffer for kjemisk bruk; alginater 
for industriell bruk; biologiske preparater, andre enn for 
medisinsk eller veterinært bruk; gluten for industrelt 
formål; ensympreparater for bruk i produksjon av 
vaskemidler; ensymsubstrater; cellulose; emulgatorer; 
druesukker for industriell bruk; alger [gjødningsmidler]; 
kainit; ensymer for bruk i stivelseshydrolyse; ensymer 
for bruk i produksjon av nutraceuticaler; 
ensymstabilistorer; kalciumkarbider; dekker for humus 
[halm, bark, torvstrø]; antikalkmidler; bor; gjødselmiks; 
dolomitt [bitterkalk] for industriell bruk; borsyre for 
industriell bruk; flytende klor; enzympreparater for 
industriell bruk; enzymer for industriell bruk; 
kalciumsalt; alginater for bruk i matindustri; kjemikalier 
for bruk i bioteknologisk produktutvikling; kalsium 
bisulfit; kalsiumsilikat; kalsiumsulfid; planteblandinger 
for hagebruk; latekslim, andre enn for kontor eller 
husholdningsbruk; polyesterharpiks, ubearbeidet; 
kalsiumkarbonat; mel for industriell bruk; kjemiske 
tilsetninger for insektsdrepende midler; salter [kjemiske 
produkter]; silisium; lim for industriell bruk; silikonkarbid 
[råmateriale]; nanopulver for industrielle formål; 
klebemidler til industrielle formål; kvelstoffgjødning; 
kjemikalier for bruk innen skogbruk; kjemikalier for bruk 
innen industri og vitenskap; polypropylenharpiks, 
ubearbeidet; silikonoksid; kalkklorider; kjemiske 
tilsetninger for soppdrepende midler; maursyrer; salter 
for industriell bruk; lakmuspapir; potetmel for industriell 
bruk; kornderivater for industriell bruk; kaustisk soda for 
industrielt bruk; kjemikalier for bruk innen hagebruk; 
kjemisk naturgjødsel; kalsium; kjemiske preparater for 
bruk i industrien; silikonvæsker; sinksilikat; kiselgur; 
salter [gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; 
polymer harpiks, ubearbeidet; klister for plakater; 
stivelse for industriell bruk; kjemiske 
oppløsningsmidlerfor stivelse; kjemikalier for bruk innen 
landbruk; kjemikalier for bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk, bortsett fra fungicider, herbicider, insektsider 
og parasetsider; kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; kjemiske konserveringsmidler 
for bruk i produksjonen av kjemikalier; lim for bruk i 
industrien; saltsyre; kjemiske produkter for hagebruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- og parasittdrepende]; 
klebemidler for bekledningsfliser; kjemiske produkter 
for landbruket [ikke sopp-, ugress-, insekt- og 
parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; silisiummasse; stivelse for 
bruk i produksjon av papir; limoppløsningsmidler; 
silikater; sodium; stivelsesklister ikke for papirvarer og 
husholdningsbruk; planteblandinger for hagebruk; 
latekslim, andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; mel for industriell bruk; 
syntetisk harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske 
produkter]; silisium; svovel; lim for industriell bruk; 
silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver for industrielle 
formål; syrer; polypropylenharpiks, ubearbeidet; 
silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; maursyrer; salter for industriell bruk; 
lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; 
silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks som 
råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; salter [gjødningsmidler]; 
pektin for industrielt formål; polymer harpiks, 
ubearbeidet; stivelse for industriell bruk; ubehandlet 
kunstig harpiks for industriformål; lim for bruk i 
industrien; saltsyre; sulfat; ubearbeidet 
celluloseacetater; kvelstoffholdig syre; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
limoppløsningsmidler; silikater; sodium; talkum 
[magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for papirvarer 
og husholdningsbruk; syntetisk harpiks, ubearbeidet; 
svovel; kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, 
ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; syrer; 
uberbeidet syntetisk harpiks for varmebehandling; 

ubehandlet kunstig harpiks, ubehandlet plast; 
ubehandlet plast for industriformål; ubehandlet 
syntetisk harpiks for bruk i produksjon av pressmasse; 
ubehandlet kunstig harpiks som råmaterialer i form av 
pulver, væske eller pasta; ubehandlet syntetisk harpiks 
for bruk i produksjon av plaststøpninger; ubehandlet 
kunstig harpiks for industriformål; sulfat; ubearbeidet 
celluloseacetater; ubehandlede plastmaterialer i form 
av pulver, væske eller pasta; talkum 
[magnesiumsilikat]; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
gummi arbbicumlim, andre enn for kontor og 
husholdningsbruk; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
fiskelim, andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; emulgeringsmidler for bruk i 
papirproduksjon; kalsium bisulfit; kalsiumsilikat; 
kalsiumsulfid; dekktetningsmasse; kalsiumkarbonat; 
dehydreringsmidler for industriell bruk; ester; 
gjæringsstoffer for kjemisk bruk; biologiske preparater, 
andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; gluten for 
industrelt formål; ensympreparater for bruk i produksjon 
av vaskemidler; ensymsubstrater; cellulose; 
kalkklorider; emulgatorer; druesukker for industriell 
bruk; kainit; ensymer for bruk i stivelseshydrolyse; 
ensymer for bruk i produksjon av nutraceuticaler; 
ensymstabilistorer; kalsium; kalciumkarbider; kalsinert 
soda; dekker for humus [halm, bark, torvstrø]; bor; 
gjødselmiks; dolomitt [bitterkalk] for industriell bruk; 
borsyre for industriell bruk; flytende klor; 
enzympreparater for industriell bruk; enzymer for 
industriell bruk; kalciumsalt; kjemikalier for bruk i 
bioteknologisk produktutvikling; kalsiumsilikat; 
kalsiumsulfid; planteblandinger for hagebruk; latekslim, 
andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; kalsiumkarbonat; mel for 
industriell bruk; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; syntetisk harpiks, ubearbeidet; 
salter [kjemiske produkter]; silisium; svovel; lim for 
industriell bruk; silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver 
for industrielle formål; klebemidler til industrielle formål; 
syrer; kvelstoffgjødning; kjemikalier for bruk innen 
skogbruk; kjemikalier for bruk innen industri og 
vitenskap; polypropylenharpiks, ubearbeidet; 
silikonoksid; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; maursyrer; salter for industriell bruk; 
lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; kornderivater 
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for industriell bruk; kaustisk soda for industrielt bruk; 
kjemikalier for bruk innen hagebruk; kjemisk 
naturgjødsel; kjemiske preparater for bruk i industrien; 
silikonvæsker; sinksilikat; kiselgur; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for 
industriell bruk; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier for bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; kjemiske konserveringsmidler 
for bruk i produksjonen av kjemikalier; lim for bruk i 
industrien; saltsyre; kjemiske produkter for hagebruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- og parasittdrepende]; 
sulfat; klebemidler for bekledningsfliser; kjemiske 
produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-, insekt- og 
parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
limoppløsningsmidler; silikater; sodium; talkum 
[magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for papirvarer 
og husholdningsbruk; planteblandinger for hagebruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; mel for industriell bruk; 
syntetisk harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske 
produkter]; silisium; svovel; kjemiske produkter for 
skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; lim for industriell bruk; silikonkarbid 
[råmateriale]; nanopulver for industrielle formål; syrer; 
polypropylenharpiks, ubearbeidet; silikonoksid; 
uberbeidet syntetisk harpiks for varmebehandling; 
ubehandlet kunstig harpiks, ubehandlet plast; 
ubehandlet plast for industriformål; ubehandlet 
syntetisk harpiks for bruk i produksjon av pressmasse; 
maursyrer; salter for industriell bruk; potetmel for 
industriell bruk; silikonvæsker; ubehandlet kunstig 
harpiks som råmaterialer i form av pulver, væske eller 
pasta; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av plaststøpninger; sinksilikat; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; stivelse for industriell bruk; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; lim for 
bruk i industrien; saltsyre; sulfat; ubearbeidet 
celluloseacetater; silisiummasse; ubehandlede 
plastmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
stivelse for bruk i produksjon av papir; 
limoppløsningsmidler; silikater; sodium; talkum 
[magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for papirvarer 
og husholdningsbruk; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
syrer; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; ubehandlet kunstig harpiks som 
råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; ubehandlet kunstig harpiks for 
industriformål; ubearbeidet celluloseacetater; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; talkum [magnesiumsilikat]; kjemiske 
produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- 
eller parasittdrepende]; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; lærlim; gummi 
arbbicumlim, andre enn for kontor og 
husholdningsbruk; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
fiskelim, andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 

veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; tapetlim; 
fuglelim; taklim; lærlim; kjemikalier for bruk i 
bioteknologisk produktutvikling; emulgeringsmidler for 
bruk i papirproduksjon; kalsium bisulfit; kalsiumsilikat; 
kalsiumsulfid; dekktetningsmasse; kalsiumkarbonat; 
dehydreringsmidler for industriell bruk; ester; 
gjæringsstoffer for kjemisk bruk; gluten for industrelt 
formål; ensympreparater for bruk i produksjon av 
vaskemidler; ensymsubstrater; cellulose; kalkklorider; 
emulgatorer; kaustisk soda for industrielt bruk; 
druesukker for industriell bruk; kainit; ensymer for bruk i 
stivelseshydrolyse; ensymer for bruk i produksjon av 
nutraceuticaler; ensymstabilistorer; kalsium; 
kalciumkarbider; kiselgur; kalsinert soda; dekker for 
humus [halm, bark, torvstrø]; kjemikalier for bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra fungicider, 
herbicider, insektsider og parasetsider; kjemikalier for 
bruk i bioteknologiske produksjonsprosesser; 
gjødselmiks; dolomitt [bitterkalk] for industriell bruk; 
kaustisk alkali [etsende]; flytende klor; enzympreparater 
for industriell bruk; enzymer for industriell bruk; 
kalciumsalt; kjemikalier for bruk i bioteknologisk 
produktutvikling; planteblandinger for hagebruk; 
latekslim, andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; mel for industriell bruk; 
kjemiske tilsetninger for insektsdrepende midler; 
syntetisk harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske 
produkter]; silisium; svovel; lim for industriell bruk; 
silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver for industrielle 
formål; klebemidler til industrielle formål; syrer; 
kvelstoffgjødning; kjemikalier for bruk innen skogbruk; 
kjemikalier for bruk innen industri og vitenskap; 
polypropylenharpiks, ubearbeidet; silikonoksid; 
ubehandlet kunstig harpiks, ubehandlet plast; 
ubehandlet plast for industriformål; kjemiske tilsetninger 
for soppdrepende midler; maursyrer; salter for 
industriell bruk; lakmuspapir; potetmel for industriell 
bruk; kornderivater for industriell bruk; kaustisk soda for 
industrielt bruk; kjemikalier for bruk innen hagebruk; 
kjemisk naturgjødsel; kjemiske preparater for bruk i 
industrien; silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks 
som råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; kiselgur; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for 
industriell bruk; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier for bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; ubehandlet kunstig harpiks for 
industriformål; kjemiske konserveringsmidler for bruk i 
produksjonen av kjemikalier; lim for bruk i industrien; 
saltsyre; kjemiske produkter for hagebruk [ikke sopp-, 
ugress-, insekts- og parasittdrepende]; sulfat; 
klebemidler for bekledningsfliser; ubearbeidet 
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celluloseacetater; kjemiske produkter for landbruket 
[ikke sopp-, ugress-, insekt- og parasittdrepende]; 
kaustisk alkali [etsende]; kvelstoffholdig syre; kresol; 
silisiummasse; ubehandlede plastmaterialer i form av 
pulver, væske eller pasta; stivelse for bruk i produksjon 
av papir; limoppløsningsmidler; silikater; sodium; 
talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for 
papirvarer og husholdningsbruk; planteblandinger for 
hagebruk; polyesterharpiks, ubearbeidet; mel for 
industriell bruk; syntetisk harpiks, ubearbeidet; salter 
[kjemiske produkter]; silisium; svovel; kjemiske 
produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- 
eller parasittdrepende]; silikonkarbid [råmateriale]; 
nanopulver for industrielle formål; syrer; 
polypropylenharpiks, ubearbeidet; silikonoksid; 
uberbeidet syntetisk harpiks for varmebehandling; 
ubehandlet kunstig harpiks, ubehandlet plast; 
ubehandlet plast for industriformål; ubehandlet 
syntetisk harpiks for bruk i produksjon av pressmasse; 
maursyrer; salter for industriell bruk; potetmel for 
industriell bruk; silikonvæsker; ubehandlet kunstig 
harpiks som råmaterialer i form av pulver, væske eller 
pasta; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av plaststøpninger; sinksilikat; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; stivelse for industriell bruk; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; saltsyre; 
sulfat; ubearbeidet celluloseacetater; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
silikater; sodium; talkum [magnesiumsilikat]; 
stivelsesklister ikke for papirvarer og husholdningsbruk; 
kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, 
insekts- eller parasittdrepende]; uberbeidet syntetisk 
harpiks for varmebehandling; ubehandlet kunstig 
harpiks, ubehandlet plast; ubehandlet plast for 
industriformål; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av pressmasse; ubehandlet kunstig harpiks 
som råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; ubehandlet kunstig harpiks for 
industriformål; ubearbeidet celluloseacetater; gummi 
arbbicumlim, andre enn for kontor og 
husholdningsbruk; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
fiskelim, andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn 
for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 

etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biokjemiske katalysatorer; fuglelim; taklim; kjemikalier 
for bruk i bioteknologisk produktutvikling; 
emulgeringsmidler for bruk i papirproduksjon; kalsium 
bisulfit; kalsiumsilikat; kalsiumsulfid; 
dekktetningsmasse; kalsiumkarbonat; ester; 
gjæringsstoffer for kjemisk bruk; gluten for industrelt 
formål; kjemikalier for bruk innen skogbruk; kjemikalier 
for bruk innen industri og vitenskap; ensympreparater 
for bruk i produksjon av vaskemidler; ensymsubstrater; 
kalkklorider; emulgatorer; kaustisk soda for industrielt 
bruk; druesukker for industriell bruk; kainit; kjemikalier 
for bruk innen hagebruk; kjemisk naturgjødsel; ensymer 
for bruk i stivelseshydrolyse; ensymer for bruk i 
produksjon av nutraceuticaler; ensymstabilistorer; 
kalsium; kalciumkarbider; kiselgur; kalsinert soda; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier for bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; gjødselmiks; kjemiske 
konserveringsmidler for bruk i produksjonen av 
kjemikalier; dolomitt [bitterkalk] for industriell bruk; 
kaustisk alkali [etsende]; flytende klor; enzympreparater 
for industriell bruk; enzymer for industriell bruk; 
kalciumsalt; kjemikalier for bruk i bioteknologisk 
produktutvikling; planteblandinger for hagebruk; 
latekslim, andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; mel for industriell bruk; 
kjemiske tilsetninger for insektsdrepende midler; 
syntetisk harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske 
produkter]; silisium; svovel; lim for industriell bruk; 
silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver for industrielle 
formål; klebemidler til industrielle formål; syrer; 
kvelstoffgjødning; kjemikalier for bruk innen skogbruk; 
kjemikalier for bruk innen industri og vitenskap; 
polypropylenharpiks, ubearbeidet; silikonoksid; 
uberbeidet syntetisk harpiks for varmebehandling; 
ubehandlet kunstig harpiks, ubehandlet plast; 
ubehandlet plast for industriformål; ubehandlet 
syntetisk harpiks for bruk i produksjon av pressmasse; 
kjemiske tilsetninger for soppdrepende midler; 
maursyrer; salter for industriell bruk; lakmuspapir; 
potetmel for industriell bruk; kornderivater for industriell 
bruk; kjemikalier for bruk innen hagebruk; kjemisk 
naturgjødsel; kjemiske preparater for bruk i industrien; 
silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks som 
råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; salter [gjødningsmidler]; 
pektin for industrielt formål; polymer harpiks, 
ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for industriell 
bruk; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier for bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; ubehandlet kunstig harpiks for 
industriformål; kjemiske konserveringsmidler for bruk i 
produksjonen av kjemikalier; lim for bruk i industrien; 
saltsyre; kjemiske produkter for hagebruk [ikke sopp-, 
ugress-, insekts- og parasittdrepende]; sulfat; 
klebemidler for bekledningsfliser; ubearbeidet 
celluloseacetater; kjemiske produkter for landbruket 
[ikke sopp-, ugress-, insekt- og parasittdrepende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
limoppløsningsmidler; silikater; sodium; talkum 
[magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for papirvarer 
og husholdningsbruk; planteblandinger for hagebruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; syntetisk harpiks, 
ubearbeidet; salter [kjemiske produkter]; silisium; 
svovel; kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, 
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ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; silikonkarbid 
[råmateriale]; syrer; polypropylenharpiks, ubearbeidet; 
silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; salter for industriell bruk; potetmel for 
industriell bruk; silikonvæsker; ubehandlet kunstig 
harpiks som råmaterialer i form av pulver, væske eller 
pasta; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av plaststøpninger; sinksilikat; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; stivelse for industriell bruk; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; saltsyre; 
sulfat; ubearbeidet celluloseacetater; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
silikater; sodium; talkum [magnesiumsilikat]; 
stivelsesklister ikke for papirvarer og husholdningsbruk; 
kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, 
insekts- eller parasittdrepende]; uberbeidet syntetisk 
harpiks for varmebehandling; ubehandlet kunstig 
harpiks, ubehandlet plast; ubehandlet plast for 
industriformål; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av pressmasse; ubehandlet syntetisk 
harpiks for bruk i produksjon av plaststøpninger; gummi 
arbbicumlim, andre enn for kontor og 
husholdningsbruk; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
fiskelim, andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; fiskelim, andre enn for papir-, 
husholdning- eller næringsmiddelformål; biologiske 
vevskulturer, andre enn for medisinske eller veterinære 
formål; biokjemiske katalysatorer; biokjemikalier for in 
vitro og in vivo til vitenskapelig bruk; katalysatorer for 
kjemiske og biokjemiske prosesser; kjemikalier for bruk 
i bioteknologisk produktutvikling; emulgeringsmidler for 
bruk i papirproduksjon; kalsium bisulfit; kalsiumsilikat; 
kalsiumsulfid; kalsiumkarbonat; ester; gjæringsstoffer 

for kjemisk bruk; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; gluten for industrelt formål; 
kjemikalier for bruk innen skogbruk; kjemikalier for bruk 
innen industri og vitenskap; ensympreparater for bruk i 
produksjon av vaskemidler; ensymsubstrater; 
kalkklorider; emulgatorer; kjemiske tilsetninger for 
soppdrepende midler; kaustisk soda for industrielt bruk; 
kainit; kjemikalier for bruk innen hagebruk; kjemisk 
naturgjødsel; ensymer for bruk i stivelseshydrolyse; 
ensymer for bruk i produksjon av nutraceuticaler; 
ensymstabilistorer; kalsium; kjemiske preparater for 
bruk i industrien; kalciumkarbider; kiselgur; kalsinert 
soda; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier for bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; gjødselmiks; kjemiske 
konserveringsmidler for bruk i produksjonen av 
kjemikalier; kjemiske produkter for hagebruk [ikke 
sopp-, ugress-, insekts- og parasittdrepende]; kjemiske 
produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-, insekt- og 
parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; flytende 
klor; enzympreparater for industriell bruk; enzymer for 
industriell bruk; kalciumsalt; planteblandinger for 
hagebruk; latekslim, andre enn for kontor eller 
husholdningsbruk; polyesterharpiks, ubearbeidet; mel 
for industriell bruk; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; syntetisk harpiks, ubearbeidet; 
salter [kjemiske produkter]; silisium; svovel; lim for 
industriell bruk; silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver 
for industrielle formål; klebemidler til industrielle formål; 
syrer; kvelstoffgjødning; kjemikalier for bruk innen 
skogbruk; kjemikalier for bruk innen industri og 
vitenskap; polypropylenharpiks, ubearbeidet; 
silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; maursyrer; salter for industriell bruk; 
lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; kornderivater 
for industriell bruk; kjemikalier for bruk innen hagebruk; 
kjemisk naturgjødsel; kjemiske preparater for bruk i 
industrien; silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks 
som råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; salter [gjødningsmidler]; 
pektin for industrielt formål; polymer harpiks, 
ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for industriell 
bruk; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; ubehandlet kunstig 
harpiks for industriformål; kjemiske konserveringsmidler 
for bruk i produksjonen av kjemikalier; lim for bruk i 
industrien; saltsyre; kjemiske produkter for hagebruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- og parasittdrepende]; 
sulfat; klebemidler for bekledningsfliser; ubearbeidet 
celluloseacetater; kjemiske produkter for landbruket 
[ikke sopp-, ugress-, insekt- og parasittdrepende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
limoppløsningsmidler; silikater; sodium; talkum 
[magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for papirvarer 
og husholdningsbruk; syntetisk harpiks, ubearbeidet; 
salter [kjemiske produkter]; silisium; svovel; kjemiske 
produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- 
eller parasittdrepende]; silikonkarbid [råmateriale]; 
syrer; polypropylenharpiks, ubearbeidet; silikonoksid; 
uberbeidet syntetisk harpiks for varmebehandling; 
ubehandlet kunstig harpiks, ubehandlet plast; 
ubehandlet plast for industriformål; ubehandlet 
syntetisk harpiks for bruk i produksjon av pressmasse; 
salter for industriell bruk; potetmel for industriell bruk; 
silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks som 
råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; salter [gjødningsmidler]; 
polymer harpiks, ubearbeidet; stivelse for industriell 
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bruk; ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; 
saltsyre; sulfat; ubearbeidet celluloseacetater; 
silisiummasse; ubehandlede plastmaterialer i form av 
pulver, væske eller pasta; stivelse for bruk i produksjon 
av papir; silikater; sodium; talkum [magnesiumsilikat]; 
stivelsesklister ikke for papirvarer og husholdningsbruk; 
kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, 
insekts- eller parasittdrepende]; uberbeidet syntetisk 
harpiks for varmebehandling; ubehandlet syntetisk 
harpiks for bruk i produksjon av pressmasse; gummi 
arbbicumlim, andre enn for kontor og 
husholdningsbruk; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
fiskelim, andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; biologiske vevskulturer, andre enn 
for medisinske eller veterinære formål; biokjemikalier 
for in vitro og in vivo til vitenskapelig bruk; katalysatorer 
for kjemiske og biokjemiske prosesser; kjemikalier for 
bruk i bioteknologisk produktutvikling; kalsium bisulfit; 
kalsiumsilikat; kalsiumsulfid; kalsiumkarbonat; ester; 
gjæringsstoffer for kjemisk bruk; kjemiske tilsetninger 
for insektsdrepende midler; gluten for industrelt formål; 
klebemidler til industrielle formål; kvelstoffgjødning; 
kjemikalier for bruk innen skogbruk; kjemikalier for bruk 
innen industri og vitenskap; ensympreparater for bruk i 
produksjon av vaskemidler; ensymsubstrater; 
kalkklorider; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; kornderivater for industriell bruk; kaustisk soda 
for industrielt bruk; kainit; kjemikalier for bruk innen 
hagebruk; kjemisk naturgjødsel; ensymer for bruk i 
produksjon av nutraceuticaler; ensymstabilistorer; 
kalsium; kjemiske preparater for bruk i industrien; 
kalciumkarbider; kiselgur; kalsinert soda; klister for 
plakater; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier for bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; gjødselmiks; kjemiske 

konserveringsmidler for bruk i produksjonen av 
kjemikalier; kjemiske produkter for hagebruk [ikke 
sopp-, ugress-, insekts- og parasittdrepende]; 
klebemidler for bekledningsfliser; kjemiske produkter 
for landbruket [ikke sopp-, ugress-, insekt- og 
parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; kresol; 
flytende klor; enzympreparater for industriell bruk; 
enzymer for industriell bruk; kalciumsalt; 
planteblandinger for hagebruk; latekslim, andre enn for 
kontor eller husholdningsbruk; polyesterharpiks, 
ubearbeidet; mel for industriell bruk; kjemiske 
tilsetninger for insektsdrepende midler; syntetisk 
harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske produkter]; 
silisium; svovel; lim for industriell bruk; silikonkarbid 
[råmateriale]; nanopulver for industrielle formål; 
klebemidler til industrielle formål; syrer; 
kvelstoffgjødning; kjemikalier for bruk innen skogbruk; 
polypropylenharpiks, ubearbeidet; silikonoksid; 
uberbeidet syntetisk harpiks for varmebehandling; 
ubehandlet kunstig harpiks, ubehandlet plast; 
ubehandlet plast for industriformål; ubehandlet 
syntetisk harpiks for bruk i produksjon av pressmasse; 
kjemiske tilsetninger for soppdrepende midler; 
maursyrer; salter for industriell bruk; lakmuspapir; 
potetmel for industriell bruk; kornderivater for industriell 
bruk; kjemisk naturgjødsel; kjemiske preparater for bruk 
i industrien; silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks 
som råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; salter [gjødningsmidler]; 
pektin for industrielt formål; polymer harpiks, 
ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for industriell 
bruk; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; kjemiske 
konserveringsmidler for bruk i produksjonen av 
kjemikalier; lim for bruk i industrien; saltsyre; kjemiske 
produkter for hagebruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- og 
parasittdrepende]; sulfat; klebemidler for 
bekledningsfliser; ubearbeidet celluloseacetater; 
kjemiske produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-, 
insekt- og parasittdrepende]; kvelstoffholdig syre; 
kresol; silisiummasse; ubehandlede plastmaterialer i 
form av pulver, væske eller pasta; stivelse for bruk i 
produksjon av papir; limoppløsningsmidler; silikater; 
sodium; talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke 
for papirvarer og husholdningsbruk; syntetisk harpiks, 
ubearbeidet; salter [kjemiske produkter]; silisium; 
svovel; kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, 
ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; silikonkarbid 
[råmateriale]; syrer; silikonoksid; uberbeidet syntetisk 
harpiks for varmebehandling; ubehandlet kunstig 
harpiks, ubehandlet plast; ubehandlet plast for 
industriformål; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av pressmasse; salter for industriell bruk; 
silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks som 
råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; salter [gjødningsmidler]; 
stivelse for industriell bruk; ubehandlet kunstig harpiks 
for industriformål; saltsyre; sulfat; ubearbeidet 
celluloseacetater; silisiummasse; ubehandlede 
plastmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
stivelse for bruk i produksjon av papir; silikater; sodium; 
talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for 
papirvarer og husholdningsbruk; kjemiske produkter for 
skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; kjemiske produkter for 
skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; fiskelim, andre enn for papir-, 
husholdning- eller næringsmiddelformål; biologiske 
vevskulturer, andre enn for medisinske eller veterinære 
formål; biokjemiske katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
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biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; biologiske vevskulturer, andre enn 
for medisinske eller veterinære formål; biokjemikalier 
for in vitro og in vivo til vitenskapelig bruk; katalysatorer 
for kjemiske og biokjemiske prosesser; kjemikalier for 
bruk i bioteknologisk produktutvikling; kalsium bisulfit; 
kalsiumsilikat; kalsiumsulfid; latekslim, andre enn for 
kontor eller husholdningsbruk; kalsiumkarbonat; ester; 
gjæringsstoffer for kjemisk bruk; kjemiske tilsetninger 
for insektsdrepende midler; lim for industriell bruk; 
gluten for industrelt formål; klebemidler til industrielle 
formål; kvelstoffgjødning; kjemikalier for bruk innen 
skogbruk; kjemikalier for bruk innen industri og 
vitenskap; ensymsubstrater; kalkklorider; kjemiske 
tilsetninger for soppdrepende midler; lakmuspapir; 
kornderivater for industriell bruk; kaustisk soda for 
industrielt bruk; kainit; kjemikalier for bruk innen 
hagebruk; kjemisk naturgjødsel; kalsium; kjemiske 
preparater for bruk i industrien; kalciumkarbider; 
kiselgur; kalsinert soda; klister for plakater; kjemiske 
oppløsningsmidlerfor stivelse; kjemikalier for bruk innen 
landbruk; kjemikalier for bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk, bortsett fra fungicider, herbicider, insektsider 
og parasetsider; kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; gjødselmiks; kjemiske 
konserveringsmidler for bruk i produksjonen av 
kjemikalier; lim for bruk i industrien; kjemiske produkter 
for hagebruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- og 
parasittdrepende]; klebemidler for bekledningsfliser; 
kjemiske produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-, 
insekt- og parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; flytende klor; 
limoppløsningsmidler; enzympreparater for industriell 
bruk; enzymer for industriell bruk; kalciumsalt; 
planteblandinger for hagebruk; latekslim, andre enn for 
kontor eller husholdningsbruk; polyesterharpiks, 
ubearbeidet; mel for industriell bruk; kjemiske 
tilsetninger for insektsdrepende midler; syntetisk 
harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske produkter]; 
silisium; svovel; lim for industriell bruk; silikonkarbid 
[råmateriale]; nanopulver for industrielle formål; 
klebemidler til industrielle formål; syrer; 
kvelstoffgjødning; polypropylenharpiks, ubearbeidet; 
silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; maursyrer; salter for industriell bruk; 

lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; kornderivater 
for industriell bruk; kjemiske preparater for bruk i 
industrien; silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks 
som råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; salter [gjødningsmidler]; 
pektin for industrielt formål; polymer harpiks, 
ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for industriell 
bruk; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; lim for 
bruk i industrien; saltsyre; kjemiske produkter for 
hagebruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- og 
parasittdrepende]; sulfat; klebemidler for 
bekledningsfliser; ubearbeidet celluloseacetater; 
kjemiske produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-, 
insekt- og parasittdrepende]; kvelstoffholdig syre; 
kresol; silisiummasse; ubehandlede plastmaterialer i 
form av pulver, væske eller pasta; stivelse for bruk i 
produksjon av papir; limoppløsningsmidler; silikater; 
sodium; talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke 
for papirvarer og husholdningsbruk; syntetisk harpiks, 
ubearbeidet; silisium; svovel; kjemiske produkter for 
skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; silikonkarbid [råmateriale]; syrer; 
silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks 
som råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; stivelse for industriell bruk; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; saltsyre; 
sulfat; ubearbeidet celluloseacetater; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
silikater; sodium; talkum [magnesiumsilikat]; 
stivelsesklister ikke for papirvarer og husholdningsbruk; 
kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, 
insekts- eller parasittdrepende]; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; kjemiske 
produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- 
eller parasittdrepende]; fiskelim, andre enn for papir-, 
husholdning- eller næringsmiddelformål; biologiske 
vevskulturer, andre enn for medisinske eller veterinære 
formål; biokjemiske katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
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katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; kjemikalier for bruk i bioteknologisk 
produktutvikling; kalsium bisulfit; kalsiumsilikat; 
kalsiumsulfid; planteblandinger for hagebruk; latekslim, 
andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; kalsiumkarbonat; ester; 
mel for industriell bruk; gjæringsstoffer for kjemisk bruk; 
kjemiske tilsetninger for insektsdrepende midler; lim for 
industriell bruk; gluten for industrelt formål; nanopulver 
for industrielle formål; klebemidler til industrielle formål; 
kvelstoffgjødning; kjemikalier for bruk innen skogbruk; 
kjemikalier for bruk innen industri og vitenskap; 
kalkklorider; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; maursyrer; lakmuspapir; kornderivater for 
industriell bruk; kaustisk soda for industrielt bruk; kainit; 
kjemikalier for bruk innen hagebruk; kjemisk 
naturgjødsel; kalsium; kjemiske preparater for bruk i 
industrien; kalciumkarbider; kiselgur; kalsinert soda; 
pektin for industrielt formål; klister for plakater; kjemiske 
oppløsningsmidlerfor stivelse; kjemikalier for bruk innen 
landbruk; kjemikalier for bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk, bortsett fra fungicider, herbicider, insektsider 
og parasetsider; kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; gjødselmiks; kjemiske 
konserveringsmidler for bruk i produksjonen av 
kjemikalier; lim for bruk i industrien; kjemiske produkter 
for hagebruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- og 
parasittdrepende]; klebemidler for bekledningsfliser; 
kjemiske produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-, 
insekt- og parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; flytende klor; 
limoppløsningsmidler; kalciumsalt; planteblandinger for 
hagebruk; latekslim, andre enn for kontor eller 
husholdningsbruk; polyesterharpiks, ubearbeidet; mel 
for industriell bruk; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; syntetisk harpiks, ubearbeidet; 
salter [kjemiske produkter]; silisium; svovel; lim for 
industriell bruk; silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver 
for industrielle formål; klebemidler til industrielle formål; 
syrer; kvelstoffgjødning; polypropylenharpiks, 
ubearbeidet; silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks 
for varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; maursyrer; salter for industriell bruk; 
lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; kornderivater 
for industriell bruk; silikonvæsker; ubehandlet kunstig 
harpiks som råmaterialer i form av pulver, væske eller 
pasta; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av plaststøpninger; sinksilikat; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for 
industriell bruk; ubehandlet kunstig harpiks for 
industriformål; lim for bruk i industrien; saltsyre; sulfat; 
klebemidler for bekledningsfliser; ubearbeidet 
celluloseacetater; kjemiske produkter for landbruket 
[ikke sopp-, ugress-, insekt- og parasittdrepende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
limoppløsningsmidler; silikater; sodium; talkum 
[magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for papirvarer 
og husholdningsbruk; syntetisk harpiks, ubearbeidet; 
silisium; svovel; kjemiske produkter for skogbruk [ikke 
sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; syrer; 
silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; silikonvæsker; ubehandlet kunstig harpiks 
som råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; stivelse for industriell bruk; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; sulfat; 
ubearbeidet celluloseacetater; silisiummasse; 

ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
sodium; talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke 
for papirvarer og husholdningsbruk; kjemiske produkter 
for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; kjemiske produkter for 
skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; fiskelim, andre enn for papir-, 
husholdning- eller næringsmiddelformål; biologiske 
vevskulturer, andre enn for medisinske eller veterinære 
formål; biokjemiske katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; kjemikalier for bruk i bioteknologisk 
produktutvikling; kalsium bisulfit; kalsiumsilikat; 
kalsiumsulfid; planteblandinger for hagebruk; latekslim, 
andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; kalsiumkarbonat; mel for 
industriell bruk; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; salter [kjemiske produkter]; lim 
for industriell bruk; gluten for industrelt formål; 
nanopulver for industrielle formål; klebemidler til 
industrielle formål; kvelstoffgjødning; kjemikalier for 
bruk innen skogbruk; kjemikalier for bruk innen industri 
og vitenskap; polypropylenharpiks, ubearbeidet; 
kalkklorider; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; maursyrer; salter for industriell bruk; 
lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; kornderivater 
for industriell bruk; kaustisk soda for industrielt bruk; 
kainit; kjemikalier for bruk innen hagebruk; kjemisk 
naturgjødsel; kalsium; kjemiske preparater for bruk i 
industrien; kalciumkarbider; kiselgur; salter 
[gjødningsmidler]; kalsinert soda; pektin for industrielt 
formål; polymer harpiks, ubearbeidet; klister for 
plakater; kjemiske oppløsningsmidlerfor stivelse; 
kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier for bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; gjødselmiks; kjemiske 
konserveringsmidler for bruk i produksjonen av 
kjemikalier; lim for bruk i industrien; kjemiske produkter 
for hagebruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- og 
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parasittdrepende]; klebemidler for bekledningsfliser; 
kjemiske produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-, 
insekt- og parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; limoppløsningsmidler; 
kalciumsalt; planteblandinger for hagebruk; latekslim, 
andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; mel for industriell bruk; 
syntetisk harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske 
produkter]; silisium; svovel; lim for industriell bruk; 
silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver for industrielle 
formål; klebemidler til industrielle formål; syrer; 
kvelstoffgjødning; polypropylenharpiks, ubearbeidet; 
silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; maursyrer; salter for industriell bruk; 
lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; kornderivater 
for industriell bruk; silikonvæsker; ubehandlet kunstig 
harpiks som råmaterialer i form av pulver, væske eller 
pasta; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av plaststøpninger; sinksilikat; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; klister for plakater; stivelse for 
industriell bruk; ubehandlet kunstig harpiks for 
industriformål; lim for bruk i industrien; saltsyre; sulfat; 
klebemidler for bekledningsfliser; ubearbeidet 
celluloseacetater; kvelstoffholdig syre; kresol; 
silisiummasse; ubehandlede plastmaterialer i form av 
pulver, væske eller pasta; stivelse for bruk i produksjon 
av papir; limoppløsningsmidler; silikater; sodium; 
talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for 
papirvarer og husholdningsbruk; syntetisk harpiks, 
ubearbeidet; svovel; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
syrer; uberbeidet syntetisk harpiks for 
varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; ubehandlet kunstig harpiks som 
råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; sinksilikat; stivelse for industriell bruk; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; sulfat; 
ubearbeidet celluloseacetater; silisiummasse; 
ubehandlede plastmaterialer i form av pulver, væske 
eller pasta; stivelse for bruk i produksjon av papir; 
sodium; talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke 
for papirvarer og husholdningsbruk; kjemiske produkter 
for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; kjemiske produkter for 
skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- eller 
parasittdrepende]; fiskelim, andre enn for papir-, 
husholdning- eller næringsmiddelformål; biologiske 
vevskulturer, andre enn for medisinske eller veterinære 
formål; biokjemiske katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 

papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; kjemikalier for bruk i bioteknologisk 
produktutvikling; kalsium bisulfit; kalsiumsilikat; 
kalsiumsulfid; planteblandinger for hagebruk; latekslim, 
andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; kalsiumkarbonat; mel for 
industriell bruk; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; salter [kjemiske produkter]; 
silisium; lim for industriell bruk; silikonkarbid 
[råmateriale]; nanopulver for industrielle formål; 
klebemidler til industrielle formål; kvelstoffgjødning; 
kjemikalier for bruk innen skogbruk; kjemikalier for bruk 
innen industri og vitenskap; polypropylenharpiks, 
ubearbeidet; silikonoksid; kalkklorider; kjemiske 
tilsetninger for soppdrepende midler; maursyrer; salter 
for industriell bruk; lakmuspapir; potetmel for industriell 
bruk; kornderivater for industriell bruk; kaustisk soda for 
industrielt bruk; kjemikalier for bruk innen hagebruk; 
kjemisk naturgjødsel; kalsium; kjemiske preparater for 
bruk i industrien; silikonvæsker; kalciumkarbider; 
kiselgur; salter [gjødningsmidler]; kalsinert soda; pektin 
for industrielt formål; polymer harpiks, ubearbeidet; 
klister for plakater; kjemiske oppløsningsmidlerfor 
stivelse; kjemikalier for bruk innen landbruk; kjemikalier 
for bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, bortsett fra 
fungicider, herbicider, insektsider og parasetsider; 
kjemikalier for bruk i bioteknologiske 
produksjonsprosesser; kjemiske konserveringsmidler 
for bruk i produksjonen av kjemikalier; lim for bruk i 
industrien; saltsyre; kjemiske produkter for hagebruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- og parasittdrepende]; 
klebemidler for bekledningsfliser; kjemiske produkter 
for landbruket [ikke sopp-, ugress-, insekt- og 
parasittdrepende]; kaustisk alkali [etsende]; 
kvelstoffholdig syre; kresol; limoppløsningsmidler; 
silikater; kalciumsalt; planteblandinger for hagebruk; 
latekslim, andre enn for kontor eller husholdningsbruk; 
polyesterharpiks, ubearbeidet; mel for industriell bruk; 
syntetisk harpiks, ubearbeidet; salter [kjemiske 
produkter]; silisium; svovel; lim for industriell bruk; 
silikonkarbid [råmateriale]; nanopulver for industrielle 
formål; syrer; kvelstoffgjødning; polypropylenharpiks, 
ubearbeidet; silikonoksid; uberbeidet syntetisk harpiks 
for varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; maursyrer; salter for industriell bruk; 
lakmuspapir; potetmel for industriell bruk; kornderivater 
for industriell bruk; silikonvæsker; ubehandlet kunstig 
harpiks som råmaterialer i form av pulver, væske eller 
pasta; ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i 
produksjon av plaststøpninger; sinksilikat; salter 
[gjødningsmidler]; pektin for industrielt formål; polymer 
harpiks, ubearbeidet; stivelse for industriell bruk; 
ubehandlet kunstig harpiks for industriformål; lim for 
bruk i industrien; saltsyre; sulfat; ubearbeidet 
celluloseacetater; kvelstoffholdig syre; kresol; 
silisiummasse; ubehandlede plastmaterialer i form av 
pulver, væske eller pasta; stivelse for bruk i produksjon 
av papir; limoppløsningsmidler; silikater; sodium; 
talkum [magnesiumsilikat]; stivelsesklister ikke for 
papirvarer og husholdningsbruk; syntetisk harpiks, 
ubearbeidet; svovel; kjemiske produkter for skogbruk 
[ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende]; 
syrer; uberbeidet syntetisk harpiks for 



registrerte varemerker 2019.08.05 - nr 32/19

33 
 

varmebehandling; ubehandlet kunstig harpiks, 
ubehandlet plast; ubehandlet plast for industriformål; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
pressmasse; ubehandlet kunstig harpiks som 
råmaterialer i form av pulver, væske eller pasta; 
ubehandlet syntetisk harpiks for bruk i produksjon av 
plaststøpninger; stivelse for industriell bruk; ubehandlet 
kunstig harpiks for industriformål; sulfat; ubearbeidet 
celluloseacetater; ubehandlede plastmaterialer i form 
av pulver, væske eller pasta; stivelse for bruk i 
produksjon av papir; talkum [magnesiumsilikat]; 
stivelsesklister ikke for papirvarer og husholdningsbruk; 
kjemiske produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, 
insekts- eller parasittdrepende]; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; kjemiske 
produkter for skogbruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- 
eller parasittdrepende]; fiskelim, andre enn for papir-, 
husholdning- eller næringsmiddelformål; biologiske 
vevskulturer, andre enn for medisinske eller veterinære 
formål; biokjemiske katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, andre enn for 
kontor og husholdningsbruk; fiskelim, andre enn for 
papir-, husholdning- eller næringsmiddelformål; 
biologiske vevskulturer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål; biokjemiske katalysatorer; lim 
[grunnings- og etterbehandlingsmidler]; tapetlim; 
fuglelim; taklim; biokjemikalier for in vitro og in vivo til 
vitenskapelig bruk; katalysatorer for kjemiske og 
biokjemiske prosesser; lærlim; gummi arbbicumlim, 
andre enn for kontor og husholdningsbruk; fiskelim, 
andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; biologiske vevskulturer, andre 
enn for medisinske eller veterinære formål; biokjemiske 
katalysatorer; lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler]; tapetlim; fuglelim; taklim; 
biokjemikalier for in vitro og in vivo til vitenskapelig 
bruk; katalysatorer for kjemiske og biokjemiske 
prosesser; lærlim.  

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; tobakkekstrakt 
[insektsdrepende middel]; fluepapir; bertramrot 
[insektpulver]; preparater for utryddelse av skadedyr; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; myggdrepende preparater for påføring på 
myggnett; myggolje for påføring på huden; 
insektfrastøtende midler; insektspray; biologiske 
skadedyrmidler for hjemmebruk; skadedyrmidler for 
hjemmebruk; vaskemidler for dyr [insekticider]; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
insektsdrepende midler; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for 
husdyr [insekticider]; vaskemidler for hunder 
[insekticider]; røkepinner [for desinfeksjon og 
bekjempelse av skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler 

for landbruket; skadedyrsmidler for landbruket; 
repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; fluelim; insektsjampo for 
dyr; sedertre som insektsfrastøtende middel; biocider; 
farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
gifter; bertramrot [insektpulver]; preparater for 
utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende kremer mot 
toksiske oljer fra giftige planter; skadedyrmidler for 
hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; limpasta 
ment for å fange og drepe mus; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; insektfrastøtende midler; 
fluefangere; midler for utryddelse av mus; insektspray; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; preparater for utryddelse av 
skadedyr; hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra 
giftige planter; skadedyrmidler for hagebruksformål; 
skadedyr-repellerende midler; limpasta ment for å 
fange og drepe mus; myggdrepende preparater for 
påføring på myggnett; myggolje for påføring på huden; 
karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler 
for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; repellerende preparater mot 
dyr, fugler og insekter; servietter impregnert med 
insektrepellerende midler; myggoljerøkelse; rottegift; 
fluelim; biocider; antiparasittmidler; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; gifter; biologiske preparater for 
veterinært bruk; hudbeskyttende kremer mot toksiske 
oljer fra giftige planter; limpasta ment for å fange og 
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drepe mus; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
rottegift; antibiotiske preparater; bekjempelsesmidler for 
larver; parasittdrepende midler; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; motgifter; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; rottegift; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; biokjemiske preparater for medisinske 
eller veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
antiparasittmidler; biologiske preparater for veterinært 
bruk; blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; parasittdrepende halsbånd for dyr; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
bertramrot [insektpulver]; preparater for utryddelse av 
skadedyr; skadedyrmidler for hagebruksformål; 
skadedyr-repellerende midler; insektdrepende midler 
for landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; myggdrepende preparater for påføring på 
myggnett; myggolje for påføring på huden; 
insektfrastøtende midler; fluefangere; insektspray; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; vaskemidler for insektsbekjempelse for 
veterinært bruk; preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter; insektsdrepende midler; insektrepellerende 
middel i form av stearinlys; pesticider; armbånd 
impregnert med insektsmiddel ; preparater for 
utryddelse av insekter og skadedyr; insektsfrastøtende 
røkelse; vaskemidler for husdyr [insekticider]; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; røkepinner [for 
desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; biologiske 
skadedyrsmidler for landbruket; skadedyrsmidler for 
landbruket; repellerende preparater mot dyr, fugler og 
insekter; servietter impregnert med insektrepellerende 
midler; insektsdrepende preparater; insektdrepende 

midler for hjemmebruk; myggoljerøkelse; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; farmasøytiske preparater for lindring 
av insektsbitt; insektvekstregulerende midler; 
soppdrepende midler, ugressdrepere; ugressdrepere 
for landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; fluefangere; midler for utryddelse av mus; 
insektspray; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler 
for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; fluepapir; gifter; preparater for 
utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende kremer mot 
toksiske oljer fra giftige planter; skadedyrmidler for 
hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; karbolineum 
[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; repellerende preparater mot 
dyr, fugler og insekter; myggoljerøkelse; rottegift; 
fluelim; biocider; antiparasittmidler; ugressdrepere for 
landbruksformål; gifter; biologiske preparater for 
veterinært bruk; hudbeskyttende kremer mot toksiske 
oljer fra giftige planter; limpasta ment for å fange og 
drepe mus; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
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rottegift; antibiotiske preparater; bekjempelsesmidler for 
larver; parasittdrepende midler; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; motgifter; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; rottegift; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; biokjemiske preparater for medisinske 
eller veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
antiparasittmidler; biologiske preparater for veterinært 
bruk; blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; parasittdrepende halsbånd for dyr; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
bertramrot [insektpulver]; preparater for utryddelse av 
skadedyr; skadedyrmidler for hagebruksformål; 
skadedyr-repellerende midler; insektdrepende midler 
for landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; fluefangere; midler for utryddelse av mus; 
insektspray; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
insektsdrepende midler; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for 
husdyr [insekticider]; vaskemidler for hunder 
[insekticider]; røkepinner [for desinfeksjon og 
bekjempelse av skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler 
for landbruket; skadedyrsmidler for landbruket; 
repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; farmasøytiske preparater for lindring 
av insektsbitt; insektvekstregulerende midler; 

soppdrepende midler, ugressdrepere; ugressdrepere 
for landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; insektspray; biologiske skadedyrmidler for 
hjemmebruk; rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; 
vaskemidler for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler 
for larver; parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
insektsdrepende midler; diagnostiske substanser for 
medisinske formål; diagnostiske testreagenser for 
veterinæriske formål; hudbeskyttende kremer mot 
giftige planter; parasitticider for medisinske formål; 
insektrepellerende middel i form av stearinlys; snegler 
[midler for ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd 
impregnert med insektsmiddel ; preparater for 
utryddelse av insekter og skadedyr; insektsfrastøtende 
røkelse; vaskemidler for husdyr [insekticider]; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; røkepinner [for 
desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; biologiske 
skadedyrsmidler for landbruket; skadedyrsmidler for 
landbruket; motgifter; parasittdrepende midler; 
repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; fluepapir; gifter; biologiske preparater 
for veterinært bruk; preparater for utryddelse av 
skadedyr; hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra 
giftige planter; skadedyrmidler for hagebruksformål; 
skadedyr-repellerende midler; limpasta ment for å 
fange og drepe mus; myggdrepende preparater for 
påføring på myggnett; myggolje for påføring på huden; 
karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; 
bekjempelsesmidler for larver; parasittdrepende midler; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
bakteriegifter; diagnostiske substanser for medisinske 
formål; diagnostiske testreagenser for veterinæriske 
formål; hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; repellerende preparater mot 
dyr, fugler og insekter; myggoljerøkelse; rottegift; 
fluelim; biocider; antiparasittmidler; gifter; biologiske 
preparater for veterinært bruk; hudbeskyttende kremer 
mot toksiske oljer fra giftige planter; limpasta ment for å 
fange og drepe mus; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
rottegift; antibiotiske preparater; bekjempelsesmidler for 
larver; parasittdrepende midler; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
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parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; motgifter; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; rottegift; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; biokjemiske preparater for medisinske 
eller veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
antiparasittmidler; biologiske preparater for veterinært 
bruk; blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; parasittdrepende halsbånd for dyr; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; insektvekstregulerende midler; 
insektfrastøtende midler; insektspray; insektsdrepende 
midler; farmasøytiske preparater for lindring av 
insektsbitt; insektvekstregulerende midler; 
soppdrepende midler, ugressdrepere; ugressdrepere 
for landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; fluefangere; midler for utryddelse av mus; 
insektspray; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler 
for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 

hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
gifter; bertramrot [insektpulver]; preparater for 
utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende kremer mot 
toksiske oljer fra giftige planter; skadedyrmidler for 
hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; limpasta 
ment for å fange og drepe mus; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; insektfrastøtende midler; 
karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; insektspray; biologiske skadedyrmidler for 
hjemmebruk; rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; 
vaskemidler for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler 
for larver; parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
insektsdrepende midler; diagnostiske substanser for 
medisinske formål; diagnostiske testreagenser for 
veterinæriske formål; hudbeskyttende kremer mot 
giftige planter; parasitticider for medisinske formål; 
insektrepellerende middel i form av stearinlys; snegler 
[midler for ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd 
impregnert med insektsmiddel ; preparater for 
utryddelse av insekter og skadedyr; insektsfrastøtende 
røkelse; antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; repellerende preparater mot 
dyr, fugler og insekter; servietter impregnert med 
insektrepellerende midler; insektsdrepende preparater; 
insektdrepende midler for hjemmebruk; 
myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; insektsjampo for dyr; 
sedertre som insektsfrastøtende middel; biocider; 
antiparasittmidler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
fluepapir; gifter; biologiske preparater for veterinært 
bruk; preparater for utryddelse av skadedyr; 
hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra giftige 
planter; skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; limpasta ment for å fange og drepe 
mus; myggdrepende preparater for påføring på 
myggnett; myggolje for påføring på huden; karbolineum 
[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; biologiske 
skadedyrmidler for hjemmebruk; bioteknologiske 
preparater for medisinske formål; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; bekjempelsesmidler 
for larver; parasittdrepende midler; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; preparater for utryddelse 
av insekter og skadedyr; antiparasittmidler; vaskemidler 
for husdyr [insekticider]; vaskemidler for hunder 
[insekticider]; røkepinner [for desinfeksjon og 
bekjempelse av skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler 
for landbruket; skadedyrsmidler for landbruket; 
motgifter; parasittdrepende midler; myggoljerøkelse; 
rottegift; fluelim; biocider; antiparasittmidler; gifter; 
biologiske preparater for veterinært bruk; 
hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra giftige 
planter; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; parasittdrepende halsbånd for dyr; 
midler for utryddelse av mus; biokjemiske preparater 
for medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
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implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; rottegift; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
snegler [midler for ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; 
motgifter; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
rottegift; antibiotika; antiparasittmidler; biologiske 
preparater for veterinært bruk; blandede antibiotiske 
preparater; karbolineum [parasittdrepende]; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
antiparasittmidler; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; biokjemiske preparater 
for medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; parasitticider for 
medisinske formål; universale medisinske antibiotiske 
kremer; antiparasittmidler; parasittdrepende midler; 
probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; antibiotiske 
salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; biologiske 
preparater for veterinært bruk; blandede antibiotiske 
preparater; biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; insektvekstregulerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; 
insektfrastøtende midler; insektspray; insektsdrepende 
midler; insektsdrepende preparater; insektdrepende 
midler for hjemmebruk; insektsjampo for dyr; 
farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
gifter; bertramrot [insektpulver]; preparater for 
utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende kremer mot 
toksiske oljer fra giftige planter; skadedyrmidler for 
hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; limpasta 
ment for å fange og drepe mus; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; insektfrastøtende midler; 
fluefangere; midler for utryddelse av mus; insektspray; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 

kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
gifter; bertramrot [insektpulver]; preparater for 
utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende kremer mot 
toksiske oljer fra giftige planter; skadedyrmidler for 
hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; limpasta 
ment for å fange og drepe mus; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; insektfrastøtende midler; 
karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; insektspray; biologiske skadedyrmidler for 
hjemmebruk; rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; 
vaskemidler for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler 
for larver; parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
insektsdrepende midler; diagnostiske substanser for 
medisinske formål; diagnostiske testreagenser for 
veterinæriske formål; hudbeskyttende kremer mot 
giftige planter; parasitticider for medisinske formål; 
insektrepellerende middel i form av stearinlys; snegler 
[midler for ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd 
impregnert med insektsmiddel ; preparater for 
utryddelse av insekter og skadedyr; insektsfrastøtende 
røkelse; antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; repellerende preparater mot 
dyr, fugler og insekter; servietter impregnert med 
insektrepellerende midler; insektsdrepende preparater; 
insektdrepende midler for hjemmebruk; 
myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; insektsjampo for dyr; 
sedertre som insektsfrastøtende middel; biocider; 
antiparasittmidler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
fluepapir; gifter; biologiske preparater for veterinært 
bruk; preparater for utryddelse av skadedyr; 
hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra giftige 
planter; skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; limpasta ment for å fange og drepe 
mus; blandede antibiotiske preparater; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; karbolineum [parasittdrepende]; 
fluefangere; parasittdrepende halsbånd for dyr; midler 
for utryddelse av mus; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; antibiotiske 
preparater; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
snegler [midler for ødeleggelse av -]; pesticider; 
antiparasittmidler; røkepinner [for desinfeksjon og 
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bekjempelse av skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler 
for landbruket; skadedyrsmidler for landbruket; 
motgifter; parasittdrepende midler; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
antibiotika; biocider; antiparasittmidler; gifter; biologiske 
preparater for veterinært bruk; hudbeskyttende kremer 
mot toksiske oljer fra giftige planter; blandede 
antibiotiske preparater; karbolineum [parasittdrepende]; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; rottegift; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
snegler [midler for ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; 
motgifter; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; biokjemiske preparater for medisinske 
eller veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
antiparasittmidler; biologiske preparater for veterinært 
bruk; blandede antibiotiske preparater; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; antibiotiske 
salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; biologiske 
preparater for veterinært bruk; blandede antibiotiske 
preparater; biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
blandede antibiotiske preparater; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; universale 
medisinske antibiotiske kremer; probiotiske preparater 
for medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
insektvekstregulerende midler; bertramrot 
[insektpulver]; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; insektfrastøtende midler; insektspray; 
insektsdrepende midler; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; insektsfrastøtende røkelse; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; insektsjampo for dyr; sedertre som 
insektsfrastøtende middel; farmasøytiske preparater for 
lindring av insektsbitt; insektvekstregulerende midler; 
soppdrepende midler, ugressdrepere; ugressdrepere 
for landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 

landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; fluefangere; midler for utryddelse av mus; 
insektspray; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler 
for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; insektspray; biologiske skadedyrmidler for 
hjemmebruk; rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; 
vaskemidler for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler 
for larver; parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
insektsdrepende midler; diagnostiske substanser for 
medisinske formål; diagnostiske testreagenser for 
veterinæriske formål; hudbeskyttende kremer mot 
giftige planter; parasitticider for medisinske formål; 
insektrepellerende middel i form av stearinlys; snegler 
[midler for ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd 
impregnert med insektsmiddel ; preparater for 
utryddelse av insekter og skadedyr; insektsfrastøtende 
røkelse; antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; repellerende preparater mot 
dyr, fugler og insekter; servietter impregnert med 
insektrepellerende midler; insektsdrepende preparater; 
insektdrepende midler for hjemmebruk; 
myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; insektsjampo for dyr; 
sedertre som insektsfrastøtende middel; biocider; 
antiparasittmidler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
fluepapir; gifter; biologiske preparater for veterinært 
bruk; preparater for utryddelse av skadedyr; 
hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra giftige 
planter; skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; limpasta ment for å fange og drepe 
mus; blandede antibiotiske preparater; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; karbolineum [parasittdrepende]; 
fluefangere; parasittdrepende halsbånd for dyr; midler 
for utryddelse av mus; biokjemiske preparater for 
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medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; antibiotiske 
preparater; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
snegler [midler for ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; rottegift; 
fluelim; antibiotika; antiparasittmidler; biologiske 
preparater for veterinært bruk; hudbeskyttende kremer 
mot toksiske oljer fra giftige planter; blandede 
antibiotiske preparater; karbolineum [parasittdrepende]; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
antiparasittmidler; motgifter; parasittdrepende midler; 
probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; antibiotiske 
salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
antiparasittmidler; biologiske preparater for veterinært 
bruk; blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; parasittdrepende halsbånd for dyr; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
blandede antibiotiske preparater; antibiotiske 
preparater; universale medisinske antibiotiske kremer; 
probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; antibiotiske 
salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; tobakkekstrakt 
[insektsdrepende middel]; bertramrot [insektpulver]; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; 
insektfrastøtende midler; insektspray; vaskemidler for 

dyr [insekticider]; preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter; insektsdrepende midler; insektrepellerende 
middel i form av stearinlys; insektsfrastøtende røkelse; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; insektsjampo for dyr; sedertre som 
insektsfrastøtende middel; farmasøytiske preparater for 
lindring av insektsbitt; insektvekstregulerende midler; 
soppdrepende midler, ugressdrepere; ugressdrepere 
for landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; fluefangere; midler for utryddelse av mus; 
insektspray; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler 
for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; karbolineum 
[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; insektrepellerende 
middel i form av stearinlys; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; insektsfrastøtende røkelse; 
antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr [insekticider]; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; røkepinner [for 
desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; biologiske 
skadedyrsmidler for landbruket; skadedyrsmidler for 
landbruket; motgifter; parasittdrepende midler; 
repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
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hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; fluepapir; gifter; biologiske preparater 
for veterinært bruk; preparater for utryddelse av 
skadedyr; hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra 
giftige planter; skadedyrmidler for hagebruksformål; 
skadedyr-repellerende midler; limpasta ment for å 
fange og drepe mus; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; biologiske 
skadedyrmidler for hjemmebruk; bioteknologiske 
preparater for medisinske formål; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; antibiotiske 
preparater; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
snegler [midler for ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
motgifter; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
rottegift; fluelim; antibiotika; antiparasittmidler; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; karbolineum [parasittdrepende]; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; diagnostiske substanser for 
medisinske formål; diagnostiske testreagenser for 
veterinæriske formål; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
antiparasittmidler; motgifter; parasittdrepende midler; 
probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; antibiotiske 
salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
antiparasittmidler; biologiske preparater for veterinært 
bruk; blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; parasittdrepende halsbånd for dyr; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
blandede antibiotiske preparater; antibiotiske 
preparater; universale medisinske antibiotiske kremer; 

probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; antibiotiske 
salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; tobakkekstrakt 
[insektsdrepende middel]; bertramrot [insektpulver]; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; 
insektfrastøtende midler; insektspray; vaskemidler for 
dyr [insekticider]; vaskemidler for insektsbekjempelse 
for veterinært bruk; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; insektsdrepende midler; 
insektrepellerende middel i form av stearinlys; armbånd 
impregnert med insektsmiddel ; preparater for 
utryddelse av insekter og skadedyr; insektsfrastøtende 
røkelse; vaskemidler for husdyr [insekticider]; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; insektsjampo for dyr; sedertre som 
insektsfrastøtende middel; farmasøytiske preparater for 
lindring av insektsbitt; insektvekstregulerende midler; 
soppdrepende midler, ugressdrepere; ugressdrepere 
for landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; insektdrepende midler for 
landbruksformål; insektrepellerende middel i form av 
lampeolje; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; fluefangere; midler for utryddelse av mus; 
insektspray; biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; 
rottegift; skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler 
for dyr [insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; limpasta ment for å fange og drepe 
mus; myggdrepende preparater for påføring på 
myggnett; myggolje for påføring på huden; karbolineum 
[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
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hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; insektrepellerende 
middel i form av stearinlys; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; insektsfrastøtende røkelse; 
antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr [insekticider]; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; røkepinner [for 
desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; biologiske 
skadedyrsmidler for landbruket; skadedyrsmidler for 
landbruket; motgifter; parasittdrepende midler; 
repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
insektdrepende midler for hjemmebruk; 
myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; insektsjampo for dyr; 
sedertre som insektsfrastøtende middel; biocider; 
antiparasittmidler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
fluepapir; gifter; biologiske preparater for veterinært 
bruk; preparater for utryddelse av skadedyr; 
hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra giftige 
planter; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; biologiske 
skadedyrmidler for hjemmebruk; bioteknologiske 
preparater for medisinske formål; rottegift; antibiotiske 
preparater; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
snegler [midler for ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
motgifter; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
rottegift; fluelim; antibiotika; antiparasittmidler; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; karbolineum [parasittdrepende]; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
antiparasittmidler; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; biokjemiske preparater for medisinske 
eller veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 

medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; antibiotiske 
salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; tobakkekstrakt 
[insektsdrepende middel]; bertramrot [insektpulver]; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; insektspray; vaskemidler for dyr [insekticider]; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
insektsdrepende midler; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for 
husdyr [insekticider]; vaskemidler for hunder 
[insekticider]; skadedyrsmidler for landbruket; 
repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; insektsjampo for dyr; 
sedertre som insektsfrastøtende middel; biocider; 
farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
gifter; bertramrot [insektpulver]; preparater for 
utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende kremer mot 
toksiske oljer fra giftige planter; skadedyrmidler for 
hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; limpasta 
ment for å fange og drepe mus; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; insektfrastøtende midler; 
fluefangere; midler for utryddelse av mus; insektspray; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; soppdrepende 
midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; limpasta ment for å fange og drepe 
mus; myggdrepende preparater for påføring på 
myggnett; myggolje for påføring på huden; karbolineum 
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[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; insektrepellerende 
middel i form av stearinlys; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; insektsfrastøtende røkelse; 
antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr [insekticider]; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; røkepinner [for 
desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; biologiske 
skadedyrsmidler for landbruket; skadedyrsmidler for 
landbruket; motgifter; parasittdrepende midler; 
repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; 
servietter impregnert med insektrepellerende midler; 
myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; sedertre som 
insektsfrastøtende middel; biocider; antiparasittmidler; 
soppdrepende midler, ugressdrepere; ugressdrepere 
for landbruksformål; fluepapir; gifter; biologiske 
preparater for veterinært bruk; hudbeskyttende kremer 
mot toksiske oljer fra giftige planter; limpasta ment for å 
fange og drepe mus; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; fluefangere; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; midler for utryddelse 
av mus; biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; biologiske 
skadedyrmidler for hjemmebruk; bioteknologiske 
preparater for medisinske formål; rottegift; antibiotiske 
preparater; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; bakteriegifter; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
snegler [midler for ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; 
motgifter; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
rottegift; fluelim; antibiotika; antiparasittmidler; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; karbolineum [parasittdrepende]; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
antiparasittmidler; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; biokjemiske preparater for medisinske 
eller veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 

medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
probiotiske preparater for medisinske formål for å 
opprettholde en naturlig florabalanse i 
fordøyelsessystemet; antibiotiske tabletter; 
farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; tobakkekstrakt 
[insektsdrepende middel]; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; skadedyrmidler 
for hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; 
myggdrepende preparater for påføring på myggnett; 
myggolje for påføring på huden; insektfrastøtende 
midler; insektspray; skadedyrmidler for hjemmebruk; 
vaskemidler for dyr [insekticider]; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; insektsdrepende 
midler; insektrepellerende middel i form av stearinlys; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; insektsjampo for dyr; 
sedertre som insektsfrastøtende middel; biocider; 
farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; 
insektvekstregulerende midler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; fluepapir; 
gifter; bertramrot [insektpulver]; preparater for 
utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende kremer mot 
toksiske oljer fra giftige planter; skadedyrmidler for 
hagebruksformål; skadedyr-repellerende midler; 
insektdrepende midler for landbruksformål; 
insektrepellerende middel i form av lampeolje; limpasta 
ment for å fange og drepe mus; myggdrepende 
preparater for påføring på myggnett; myggolje for 
påføring på huden; insektfrastøtende midler; 
fluefangere; midler for utryddelse av mus; insektspray; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
vaskemidler for insektsbekjempelse for veterinært bruk; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
bakteriegifter; insektsdrepende midler; diagnostiske 
substanser for medisinske formål; diagnostiske 
testreagenser for veterinæriske formål; hudbeskyttende 
kremer mot giftige planter; insektrepellerende middel i 
form av stearinlys; snegler [midler for ødeleggelse av -]; 
pesticider; armbånd impregnert med insektsmiddel ; 
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr; 
insektsfrastøtende røkelse; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; repellerende 
preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter 
impregnert med insektrepellerende midler; 
insektsdrepende preparater; insektdrepende midler for 
hjemmebruk; myggoljerøkelse; rottegift; fluelim; 
insektsjampo for dyr; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; biocider; antiparasittmidler; farmasøytiske 
preparater for lindring av insektsbitt; soppdrepende 
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midler, ugressdrepere; ugressdrepere for 
landbruksformål; tobakkekstrakt [insektsdrepende 
middel]; fluepapir; gifter; bertramrot [insektpulver]; 
preparater for utryddelse av skadedyr; hudbeskyttende 
kremer mot toksiske oljer fra giftige planter; 
skadedyrmidler for hagebruksformål; skadedyr-
repellerende midler; limpasta ment for å fange og drepe 
mus; myggdrepende preparater for påføring på 
myggnett; myggolje for påføring på huden; karbolineum 
[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biologiske skadedyrmidler for hjemmebruk; rottegift; 
skadedyrmidler for hjemmebruk; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; bekjempelsesmidler for larver; 
parasittdrepende midler; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; pesticider; armbånd impregnert med 
insektsmiddel ; preparater for utryddelse av insekter og 
skadedyr; antiparasittmidler; vaskemidler for husdyr 
[insekticider]; vaskemidler for hunder [insekticider]; 
røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av 
skadedyr]; biologiske skadedyrsmidler for landbruket; 
skadedyrsmidler for landbruket; motgifter; 
parasittdrepende midler; repellerende preparater mot 
dyr, fugler og insekter; servietter impregnert med 
insektrepellerende midler; myggoljerøkelse; rottegift; 
fluelim; sedertre som insektsfrastøtende middel; 
biocider; antiparasittmidler; soppdrepende midler, 
ugressdrepere; ugressdrepere for landbruksformål; 
fluepapir; gifter; biologiske preparater for veterinært 
bruk; hudbeskyttende kremer mot toksiske oljer fra 
giftige planter; limpasta ment for å fange og drepe mus; 
blandede antibiotiske preparater; karbolineum 
[parasittdrepende]; fluefangere; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; midler for utryddelse av mus; 
biokjemiske preparater for medisinske eller 
veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
rottegift; antibiotiske preparater; bekjempelsesmidler for 
larver; parasittdrepende midler; bakteriegifter; 
diagnostiske substanser for medisinske formål; 
diagnostiske testreagenser for veterinæriske formål; 
hudbeskyttende kremer mot giftige planter; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; snegler [midler for 
ødeleggelse av -]; antiparasittmidler; motgifter; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; rottegift; 
fluelim; antibiotika; antiparasittmidler; biologiske 
preparater for veterinært bruk; blandede antibiotiske 
preparater; karbolineum [parasittdrepende]; 
parasittdrepende halsbånd for dyr; biokjemiske 
preparater for medisinske eller veterinæriske formål; 
biologiske implantater; bioteknologiske preparater for 
medisinske formål; antibiotiske preparater; 
parasittdrepende midler; parasitticider for medisinske 
formål; universale medisinske antibiotiske kremer; 
antiparasittmidler; parasittdrepende midler; probiotiske 
preparater for medisinske formål for å opprettholde en 
naturlig florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske 
kremer; antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; 
antibiotika; antiparasittmidler; biologiske preparater for 
veterinært bruk; blandede antibiotiske preparater; 
karbolineum [parasittdrepende]; parasittdrepende 
halsbånd for dyr; biokjemiske preparater for medisinske 
eller veterinæriske formål; biologiske implantater; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
antibiotiske preparater; parasittdrepende midler; 
parasitticider for medisinske formål; universale 
medisinske antibiotiske kremer; antiparasittmidler; 
parasittdrepende midler; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 

florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika; 
biologiske preparater for veterinært bruk; blandede 
antibiotiske preparater; biokjemiske preparater for 
medisinske eller veterinæriske formål; biologiske 
implantater; bioteknologiske preparater for medisinske 
formål; antibiotiske preparater; universale medisinske 
antibiotiske kremer; probiotiske preparater for 
medisinske formål for å opprettholde en naturlig 
florabalanse i fordøyelsessystemet; antibiotiske kremer; 
antibiotiske salver; antibiotiske tabletter; antibiotika.  

  Klasse 8   Spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, 
håndbetjente; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; klippeapparater for husdyr; håndredskaper for 
jordbruk; gjødselskuffer; apparater for utryddelse av 
planteparasitter, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne; håndpumper; 
gresskantsager, håndbetjente; gressklippere 
[hånddrevne]; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; klippeapparater for husdyr; håndredskaper for 
jordbruk; fugepistoler, ikke elektriske; luftpumper, 
hånddrevet; gjødselskuffer; apparater for utryddelse av 
planteparasitter, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne; håndpumper; 
gresskantsager, håndbetjente; gressklippere 
[hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, 
håndbetjente; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; klippeapparater 
for husdyr; håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, 
ikke elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
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gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; spredere for insektsmidler 
[håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, håndbetjente; 
sprøyter for spredning av insektdrepende midler; 
spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; klippeapparater 
for husdyr; håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, 
ikke elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; spredere for insektsmidler 
[håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, håndbetjente; 
sprøyter for spredning av insektdrepende midler; 
spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; klippeapparater 
for husdyr; håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, 
ikke elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 

apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; spredere for insektsmidler 
[håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, håndbetjente; 
sprøyter for spredning av insektdrepende midler; 
spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; klippeapparater 
for husdyr; håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, 
ikke elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; spredere for insektsmidler 
[håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, håndbetjente; 
spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, 
håndbetjente; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; klippeapparater for husdyr; håndredskaper for 
jordbruk; fugepistoler, ikke elektriske; luftpumper, 
hånddrevet; gjødselskuffer; apparater for utryddelse av 
planteparasitter, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne; håndpumper; 
gresskantsager, håndbetjente; gressklippere 
[hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; spredere for insektsmidler 
[håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, håndbetjente; 
sprøyter for spredning av insektdrepende midler; 
spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 



registrerte varemerker 2019.08.05 - nr 32/19

45 
 

insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, 
håndbetjente; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; klippeapparater for husdyr; håndredskaper for 
jordbruk; fugepistoler, ikke elektriske; luftpumper, 
hånddrevet; gjødselskuffer; apparater for utryddelse av 
planteparasitter, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne; håndpumper; 
gresskantsager, håndbetjente; gressklippere 
[hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; spredere for insektsmidler 
[håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, håndbetjente; 
sprøyter for spredning av insektdrepende midler; 
spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, 
håndbetjente; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; klippeapparater for husdyr; håndredskaper for 
jordbruk; fugepistoler, ikke elektriske; luftpumper, 
hånddrevet; gjødselskuffer; apparater for utryddelse av 
planteparasitter, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne; håndpumper; 
gresskantsager, håndbetjente; gressklippere 
[hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; spredere for insektsmidler 
[håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, håndbetjente; 
sprøyter for spredning av insektdrepende midler; 
spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, 

håndbetjente; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; klippeapparater for husdyr; håndredskaper for 
jordbruk; fugepistoler, ikke elektriske; luftpumper, 
hånddrevet; gjødselskuffer; apparater for utryddelse av 
planteparasitter, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne; håndpumper; 
gresskantsager, håndbetjente; gressklippere 
[hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne; håndpumper; 
gresskantsager, håndbetjente; gressklippere 
[hånddrevne]; spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
insektmiddelsprøyter, håndbetjente; sprøyter for 
spredning av insektdrepende midler; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; insektmiddelsprøyter, 
håndbetjente; sprøyter for spredning av insektdrepende 
midler; spredere for insektsmidler [håndverktøy]; 
gjødselskuffer; apparater for utryddelse av 
planteparasitter, hånddrevet; sprøyter for spredning av 
insektdrepende midler; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; gjødselskuffer; 
apparater for utryddelse av planteparasitter, 
hånddrevet; håndverktøy og redskaper, manuelt 
drevne; håndpumper; gresskantsager, håndbetjente; 
gressklippere [hånddrevne]; klippeapparater for husdyr; 
håndredskaper for jordbruk; fugepistoler, ikke 
elektriske; luftpumper, hånddrevet; håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne.  

  Klasse 21   Myggavstøtende enhet for bruk i stikkontakt (plug-in); 
agninnretninger, tomme, for fanging av skadedyr; 
insektsfeller; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
rottefeller; bøtter for agn; fluesmekker; musefeller; 
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elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; limpotter; limpotter; limpotter; limpotter; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; elektriske 
tiltreknings- og utryddelsesanordninger for insekter; 
fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; fluesmekker; 
myggavstøtende enhet for bruk i stikkontakt (plug-in); 
agninnretninger, tomme, for fanging av skadedyr; 
insektsfeller; musefeller; elektriske tiltreknings- og 
utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
rottefeller; bøtter for agn; fluesmekker; myggavstøtende 
enhet for bruk i stikkontakt (plug-in); agninnretninger, 
tomme, for fanging av skadedyr; musefeller; elektriske 
tiltreknings- og utryddelsesanordninger for insekter; 
fluefanger; limpotter; rottefeller; bøtter for agn; 
musefeller; elektriske tiltreknings- og 
utryddelsesanordninger for insekter; limpotter; 
limpotter; limpotter; limpotter; limpotter; rottefeller; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
limpotter; rottefeller; bøtter for agn; musefeller; 
limpotter; limpotter; limpotter; limpotter; rottefeller; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
limpotter; bøtter for agn; limpotter; limpotter; limpotter; 
limpotter; insektsfeller; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
limpotter; bøtter for agn; limpotter; limpotter; limpotter; 
limpotter; insektsfeller; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 

fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
limpotter; bøtter for agn; limpotter; limpotter; limpotter; 
limpotter; insektsfeller; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
limpotter; bøtter for agn; limpotter; limpotter; limpotter; 
limpotter; insektsfeller; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
limpotter; bøtter for agn; limpotter; limpotter; limpotter; 
limpotter; insektsfeller; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
rottefeller; bøtter for agn; fluesmekker; myggavstøtende 
enhet for bruk i stikkontakt (plug-in); agninnretninger, 
tomme, for fanging av skadedyr; musefeller; elektriske 
tiltreknings- og utryddelsesanordninger for insekter; 
fluefanger; limpotter; limpotter; limpotter; limpotter; 
limpotter; insektsfeller; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; insektsfeller; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; rottefeller; bøtter for agn; 
fluesmekker; myggavstøtende enhet for bruk i 
stikkontakt (plug-in); agninnretninger, tomme, for 
fanging av skadedyr; musefeller; elektriske tiltreknings- 
og utryddelsesanordninger for insekter; fluefanger; 
rottefeller; bøtter for agn; fluesmekker; musefeller; 
elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; fluefanger; limpotter; limpotter; limpotter; 
limpotter; limpotter.  

  Klasse 37   Installasjon av sanitærutstyr; innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
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hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 

fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
renovasjon av bygninger; innvendig rengjøring av 
bygninger; installasjon av byggeisolasjon; 
rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; innvendige tetnings- og 
fugetjenester; fremskaffelse av rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; installasjon av isolasjon i hulvegg; 
installasjon av isolasjonsmaterialer; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; installasjon av gulvfliser; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøring av bygninger; installasjon av gipspaneler; 
rengjøring av bygninger [interiør]; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
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isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 

og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; innvendig 
rengjøring av bygninger; installasjon av byggeisolasjon; 
rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; innvendige tetnings- og 
fugetjenester; fremskaffelse av rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; installasjon av isolasjon i hulvegg; 
installasjon av isolasjonsmaterialer; innvendig 
konstruksjon av bygninger; installasjon av gulvfliser; 
installasjon av gipspaneler; rengjøring av bygninger 
[interiør]; installasjon av sanitærutstyr; innvendig og 
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utvendig rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- 
og forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 

forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; innvendig 
rengjøring av bygninger; installasjon av byggeisolasjon; 
rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; innvendige tetnings- og 
fugetjenester; installasjon av isolasjon i hulvegg; 
installasjon av isolasjonsmaterialer; installasjon av 
gulvfliser; installasjon av gipspaneler; rengjøring av 
bygninger [interiør]; skadedyrutryddelse, utenom for 
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landbruk, skogbruk eller hagebruk; skadedyrutryddelse, 
utenom for landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; skadedyrbekjempelse, andre 
enn for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
installasjon av sanitærutstyr; innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 

byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; 
rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
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byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; installasjon av isolasjon 
i hulvegg; installasjon av isolasjonsmaterialer; 
installasjon av gulvfliser; installasjon av gipspaneler; 
rengjøring av bygninger [interiør]; skadedyrutryddelse, 
utenom for landbruk, skogbruk eller hagebruk; 
desinfisering; desinfeksjon; skadedyrutryddelse, 
utenom for landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; skadedyrbekjempelse, andre 
enn for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
byggvedlikehold; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med skadedyrsutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk; bygningsisolering; 
installasjon av sanitærutstyr; innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 

forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
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reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; 
rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; rengjøring av bygninger [interiør]; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; fjerning av fugler fra bolig-
og forretningsbygg; desinfeksjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; skadedyrutryddelse, 
utenom for landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; skadedyrbekjempelse, andre 
enn for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
byggvedlikehold; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; fernissering; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
installasjon og reparasjon av tak; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med skadedyrsutryddelse, 
utenom for landbruk, skogbruk eller hagebruk; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 

landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
desinfisering; isolering [bygging]; isolering av 
yttervegger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med renovasjon av bygninger; fjerning av fugler fra 
bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; innvendig 
rengjøring av bygninger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
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av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; rengjøring av 
bolig- og forretningseiendommer; rengjøring av 
bolighus; isolering [bygging]; isolering av yttervegger; 
rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; rengjøring av bygninger [interiør]; 
innvendig og utvendig rengjøring av bygninger; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med renovasjon av bygninger; 
fjerning av fugler fra bolig- og forretningsbygg; 
desinfeksjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av 
bygninger; skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, 
skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; skadedyrutryddelse, andre enn for 
landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrbekjempelse, andre enn for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; fremskaffelse av rådgivning i 
forbindelse med tjenester innen installasjon, 
vedlikehold og reparasjon; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; fernissering; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøring av bygninger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med installasjon og reparasjon av tak; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; byggevirksomhet; bygningsisolering; 
installasjon av sanitærutstyr; innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 

forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
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eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
desinfisering; isolering [bygging]; isolering av 
yttervegger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med renovasjon av bygninger; fjerning av fugler fra 
bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; innvendig 
rengjøring av bygninger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; innvendige tetnings- og 
fugetjenester; fremskaffelse av rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; installasjon av isolasjon i hulvegg; 
installasjon av isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; 
innvendig konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; rengjøring av 
bolig- og forretningseiendommer; rengjøring av 
bolighus; rotteutryddelse; rengjøring av bygninger 
[interiør]; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, 
skogbruk eller hagebruk; desinfisering; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med renovasjon av 
bygninger; fjerning av fugler fra bolig- og 
forretningsbygg; desinfeksjon; innvendig rengjøring av 
bygninger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av 
bygninger; installasjon av byggeisolasjon; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; skadedyrutryddelse, andre enn for 
landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrbekjempelse, andre enn for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; innvendige tetnings- og 
fugetjenester; fremskaffelse av rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; installasjon av isolasjon i hulvegg; 
byggvedlikehold; innvendig konstruksjon av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjons- og installasjonstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger, samt reparasjons- og installasjonstjenester; 
installasjon av gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med rengjøring av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
installasjon og reparasjon av tak; installasjon av 
gipspaneler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, 
skogbruk eller hagebruk; byggevirksomhet; 
bygningsisolering; installasjon av sanitærutstyr; 
innvendig og utvendig rengjøring av bygninger; 
rengjøring av bolig- og forretningseiendommer; 
rengjøring av bolighus; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk; desinfisering; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
renovasjon av bygninger; fjerning av fugler fra bolig- og 
forretningsbygg; desinfeksjon; innvendig rengjøring av 
bygninger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av 
bygninger; installasjon av byggeisolasjon; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; rotteutryddelse; skadedyrutryddelse, 

andre enn for landbruk, havbruk, hagebruk og 
skogbruk; konsulentbistand ved byggingsarbeider; 
skadedyrbekjempelse, andre enn for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; installasjon av 
isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og strukturer; 
innvendige tetnings- og fugetjenester; fremskaffelse av 
rådgivning i forbindelse med tjenester innen 
installasjon, vedlikehold og reparasjon; installasjon av 
isolasjon i hulvegg; installasjon av isolasjonsmaterialer; 
byggvedlikehold; innvendig konstruksjon av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjons- og installasjonstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger, samt reparasjons- og installasjonstjenester; 
installasjon av gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med rengjøring av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
installasjon og reparasjon av tak; installasjon av 
gipspaneler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, 
skogbruk eller hagebruk; rengjøring av bygninger 
[interiør]; byggevirksomhet; bygningsisolering; 
installasjon av sanitærutstyr; innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
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fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
desinfisering; isolering [bygging]; isolering av 
yttervegger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med renovasjon av bygninger; fjerning av fugler fra 
bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; innvendig 
rengjøring av bygninger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; innvendige tetnings- og 
fugetjenester; fremskaffelse av rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; installasjon av isolasjon i hulvegg; 
installasjon av isolasjonsmaterialer; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
rengjøring av bygninger [interiør]; byggevirksomhet; 
bygningsisolering; rotteutryddelse; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, 
skogbruk eller hagebruk; desinfisering; isolering 
[bygging]; isolering av yttervegger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med renovasjon av bygninger; 
fjerning av fugler fra bolig- og forretningsbygg; 
desinfeksjon; innvendig rengjøring av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger; 
installasjon av byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, 
utenom for landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; byggevirksomhet; bygningsisolering; 

installasjon av sanitærutstyr; innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
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isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
renovasjon av bygninger; fjerning av fugler fra bolig- og 
forretningsbygg; innvendig rengjøring av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger; 
installasjon av byggeisolasjon; rotteutryddelse; 
konsulentbistand ved byggingsarbeider; installasjon av 
isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og strukturer; 
innvendige tetnings- og fugetjenester; fremskaffelse av 
rådgivning i forbindelse med tjenester innen 
installasjon, vedlikehold og reparasjon; installasjon av 
isolasjon i hulvegg; installasjon av isolasjonsmaterialer; 
innvendig konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
rengjøring av bygninger [interiør]; byggevirksomhet; 
installasjon av sanitærutstyr; innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 

innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
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installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; desinfisering; isolering [bygging]; 
isolering av yttervegger; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; fjerning av 
fugler fra bolig- og forretningsbygg; desinfeksjon; 
innvendig rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger; installasjon av 
byggeisolasjon; skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; rotteutryddelse; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; skadedyrbekjempelse, andre enn for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; installasjon 
av isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og 
strukturer; innvendige tetnings- og fugetjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
installasjon av isolasjon i hulvegg; installasjon av 
isolasjonsmaterialer; byggvedlikehold; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fernissering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk; rengjøring av bygninger [interiør]; 
byggevirksomhet; bygningsisolering; installasjon av 
sanitærutstyr; innvendig og utvendig rengjøring av 
bygninger; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bolighus; 
isolering [bygging]; isolering av yttervegger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
renovasjon av bygninger; innvendig rengjøring av 
bygninger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av 
bygninger; installasjon av byggeisolasjon; 
rotteutryddelse; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; installasjon av isolasjonsmaterialer i 
bygninger, på tak og strukturer; innvendige tetnings- og 
fugetjenester; fremskaffelse av rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; installasjon av isolasjon i hulvegg; 
installasjon av isolasjonsmaterialer; innvendig 
konstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester; installasjon av 
gulvfliser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med rengjøring av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak; installasjon av gipspaneler; 
rengjøring av bygninger [interiør].  

  Klasse 44   Overflatesprøyting av gjødsel; rådgivningstjenester i 
forbindelse med ugress,- pest- og skadedyrkontroll 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; landbruks-, 
hagebruks- og skogbrukstjenester; hygienisk pleie for 
mennesker; pestkontroll for landbruksformål; sprøyting 

av gjødsel; plenvedlikehold; rådgivning innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; profesjonell rådgivning innen 
gjødsel og andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruksrådgivning; rådgivning innen 
kropps- og skjønnhetspleie; skogbrukstjenester; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer; overflatesprøyting av gjødsel; 
utleie av landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr 
for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
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landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 

utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon om tjenester innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk 
og skogbruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; luft- og overflatespredning av kunstgjødsel 
og andre jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; 
sprøytegift for bruk innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; sprøytegift for landbruk; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av dyr; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester; skadedyrutryddelse for landbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, hagebruk og 
skogbruk; stell av kjæledyr; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; 
rådgivningstjenester i forbindelse med bruk av 
landbruksgjødsel og hagegjødsel; landbruksbasert 
rådgivning; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med biofarmasøytiske produkter; 
sprøytegift for skogbruk; sprøytegift for hagebruk; 
fremskaffelse av informasjon om tjenester innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ugressbekjempelse; 
landbruksrådgivning; rådgivning innen kropps- og 
skjønnhetspleie; skogbrukstjenester; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer; utleie av landbruksmateriell; 
bekjemping av skadedyr for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; utryddelse av parasitter, 
skadedyr og ugress innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressfjerning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; ugressfjerning for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; stell av kjæledyr; 
ugressbekjempelse; overflatesprøyting av gjødsel; 
utleie av landbruksmateriell; rådgivningstjenester i 
forbindelse med ugress,- pest- og skadedyrkontroll 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; landbruks-, 
hagebruks- og skogbrukstjenester; hygienisk pleie for 
mennesker; pestkontroll for landbruksformål; sprøyting 
av gjødsel; ugressfjerning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; ugressfjerning for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; plenvedlikehold; rådgivning innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; utryddelse av parasitter innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; profesjonell 
rådgivning innen gjødsel og andre landbrukspreparater; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
ugressfjerning; fremskaffelse av nettbasert informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
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skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 

luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; skadedyrutryddelse for 
landbruk, hagebruk og skogbruk, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; luft- og overflatespredning av 
kunstgjødsel og andre jordbrukskjemikalier; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; skadedyrutryddelse 
for landbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; stell av kjæledyr; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; 
rådgivningstjenester i forbindelse med bruk av 
landbruksgjødsel og hagegjødsel; landbruksbasert 
rådgivning; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med biofarmasøytiske produkter; 
sprøytegift for skogbruk; sprøytegift for hagebruk; 
ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; rådgivning 
innen kropps- og skjønnhetspleie; skogbrukstjenester; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer; utleie av landbruksmateriell; 
bekjemping av skadedyr for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; utryddelse av parasitter, 
skadedyr og ugress innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressfjerning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; utryddelse av parasitter innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; overflatesprøyting av gjødsel; 
utleie av landbruksmateriell; rådgivningstjenester i 
forbindelse med ugress,- pest- og skadedyrkontroll 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; landbruks-, 
hagebruks- og skogbrukstjenester; utryddelse av 
parasitter, skadedyr og ugress innen landbruk, 
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hagebruk og skogbruk; hygienisk pleie for mennesker; 
pestkontroll for landbruksformål; sprøyting av gjødsel; 
ugressfjerning og fremskaffelse av relatert informasjon; 
ugressfjerning for landbruk, hagebruk og skogbruk; 
plenvedlikehold; rådgivning innen landbruk, hagebruk 
og skogbruk; utryddelse av parasitter innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; profesjonell rådgivning innen 
gjødsel og andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 

landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
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og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
pestkontroll for landbruksformål; sprøyting av gjødsel; 
ugressfjerning og fremskaffelse av relatert informasjon; 
ugressfjerning for landbruk, hagebruk og skogbruk; 
plenvedlikehold; rådgivning innen landbruk, hagebruk 
og skogbruk; utryddelse av parasitter innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; profesjonell rådgivning innen 
gjødsel og andre landbrukspreparater; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; sprøytegift for bruk innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; sprøytegift for 
landbruk; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; ugressbekjempelse; 
landbruksrådgivning; rådgivning innen kropps- og 
skjønnhetspleie; skogbrukstjenester; bekjemping av 
skadedyr for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter, skadedyr og ugress innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; overflatesprøyting av 
gjødsel; utleie av landbruksmateriell; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 

forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
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forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter, skadedyr og ugress 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; skadedyrutryddelse for 
landbruk, hagebruk og skogbruk, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; luft- og overflatespredning av 
kunstgjødsel og andre jordbrukskjemikalier; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; skadedyrutryddelse for 
landbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; stell av kjæledyr; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; 
rådgivningstjenester i forbindelse med bruk av 
landbruksgjødsel og hagegjødsel; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; ugressbekjempelse; 
landbruksrådgivning; rådgivning innen kropps- og 
skjønnhetspleie; skogbrukstjenester; bekjemping av 
skadedyr for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med bruk av 
gjødsel; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flysprøyting og overflatesprøyting av gjødsel og andre 
landbrukskjemikalier; overflatesprøyting av gjødsel; 
utleie av landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr 
for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 

fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
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hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter, skadedyr og ugress 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; skadedyrutryddelse for 
landbruk, hagebruk og skogbruk, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; sprøytegift for bruk innen landbruk, 

hagebruk og skogbruk; sprøytegift for landbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; rådgivningstjenester i forbindelse med bruk 
av landbruksgjødsel og hagegjødsel; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; ugressbekjempelse; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
ugressfjerning; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bruk av gjødsel; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av landbruksutstyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med stell av 
hage eller blomsterbed; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med hagetreplanting; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med flysprøyting og 
overflatesprøyting av gjødsel og andre 
landbrukskjemikalier; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av gressklippere; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med skadedyrutryddelse 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; overflatesprøyting 
av gjødsel; utleie av landbruksmateriell; bekjemping av 
skadedyr for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
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rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 

for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter, skadedyr og ugress 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; sprøyting av 
gjødsel; ugressfjerning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; ugressfjerning for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; rådgivning innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; profesjonell rådgivning innen 
gjødsel og andre landbrukspreparater; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
sprøytegift for bruk innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; sprøytegift for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; stell av kjæledyr; 
rådgivningstjenester i forbindelse med bruk av 
landbruksgjødsel og hagegjødsel; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; ugressbekjempelse; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; hygienisk 
pleie for mennesker; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med ugressfjerning; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon om tjenester innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; hygienisk pleie for dyr; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av dyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bruk av gjødsel; fremskaffelse av 
informasjon om tjenester innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av landbruksutstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med stell av hage eller 
blomsterbed; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer; overflatesprøyting av gjødsel; 
utleie av landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr 
for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
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og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 

biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter, skadedyr og ugress 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; sprøyting av 
gjødsel; ugressfjerning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; ugressfjerning for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter innen landbruk, 
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hagebruk og skogbruk; skadedyrutryddelse for 
landbruk, hagebruk og skogbruk, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; sprøytegift for bruk innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; sprøytegift for landbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; rådgivningstjenester i forbindelse med bruk 
av landbruksgjødsel og hagegjødsel; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; ugressbekjempelse; 
skogbrukstjenester; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; landbruks-, 
hagebruks- og skogbrukstjenester; hygienisk pleie for 
mennesker; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med ugressfjerning; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon om tjenester innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; luft- og overflatespredning av kunstgjødsel 
og andre jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av dyr; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bruk av gjødsel; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; landbruksbasert 
rådgivning; fremskaffelse av informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruksrådgivning; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer; overflatesprøyting av gjødsel; 
utleie av landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr 
for jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 

landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
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utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; utryddelse 
av parasitter, skadedyr og ugress innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; sprøyting av gjødsel; 
ugressfjerning og fremskaffelse av relatert informasjon; 
ugressfjerning for landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk 
og skogbruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; sprøytegift for bruk innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; sprøytegift for landbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; sprøytegift for skogbruk; sprøytegift for 
hagebruk; ugressbekjempelse; skogbrukstjenester; 
overflatesprøyting av gjødsel; landbruks-, hagebruks- 
og skogbrukstjenester; hygienisk pleie for mennesker; 
pestkontroll for landbruksformål; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
profesjonell rådgivning innen gjødsel og andre 
landbrukspreparater; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med ugressfjerning; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon om tjenester innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; luft- og overflatespredning av 
kunstgjødsel og andre jordbrukskjemikalier; hygienisk 
pleie for dyr; laboratorieanalysetjenester i forbindelse 
med behandling av dyr; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bruk av gjødsel; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; landbruksbasert 
rådgivning; fremskaffelse av informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 

gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruksrådgivning; rådgivning innen 
kropps- og skjønnhetspleie; laboratorieanalysetjenester 
i forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
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skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; skadedyrutryddelse 
for landbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; stell av kjæledyr; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; 
rådgivningstjenester i forbindelse med bruk av 
landbruksgjødsel og hagegjødsel; landbruksbasert 
rådgivning; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med biofarmasøytiske produkter; 
sprøytegift for skogbruk; sprøytegift for hagebruk; 
fremskaffelse av informasjon om tjenester innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av landbruksutstyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med stell av 
hage eller blomsterbed; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med hagetreplanting; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 

skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; utryddelse 
av parasitter, skadedyr og ugress innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; sprøyting av gjødsel; 
ugressfjerning og fremskaffelse av relatert informasjon; 
ugressfjerning for landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; sprøytegift for bruk innen landbruk, hagebruk 
og skogbruk; sprøytegift for landbruk; stell av kjæledyr; 
sprøytegift for skogbruk; sprøytegift for hagebruk; 
ugressbekjempelse; skogbrukstjenester; 
overflatesprøyting av gjødsel; rådgivningstjenester i 
forbindelse med ugress,- pest- og skadedyrkontroll 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; landbruks-, 
hagebruks- og skogbrukstjenester; hygienisk pleie for 
mennesker; pestkontroll for landbruksformål; 
plenvedlikehold; rådgivning innen landbruk, hagebruk 
og skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av dyr; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bruk av gjødsel; skadedyrutryddelse 
for landbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; medisinske analysetjenester for 
diagnose- og behandlingsformål tilveiebrakt av 
medisinske laboratorier; rådgivningstjenester i 
forbindelse med bruk av landbruksgjødsel og 
hagegjødsel; landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; fremskaffelse av 
informasjon om tjenester innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av landbruksutstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med stell av hage eller 
blomsterbed; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruksrådgivning; rådgivning innen 
kropps- og skjønnhetspleie; laboratorieanalysetjenester 
i forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
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for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bruk av gjødsel; 
skadedyrutryddelse for landbruk; skadedyrutryddelse 
for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; stell av 
kjæledyr; medisinske analysetjenester for diagnose- og 
behandlingsformål tilveiebrakt av medisinske 
laboratorier; rådgivningstjenester i forbindelse med 
bruk av landbruksgjødsel og hagegjødsel; 
landbruksbasert rådgivning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
biofarmasøytiske produkter; sprøytegift for skogbruk; 
sprøytegift for hagebruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
landbruksutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med stell av hage eller blomsterbed; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
hagetreplanting; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flysprøyting og overflatesprøyting av 
gjødsel og andre landbrukskjemikalier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gressklippere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 

skogbruk; ugressbekjempelse; landbruksrådgivning; 
rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
skogbrukstjenester; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av personer; 
overflatesprøyting av gjødsel; utleie av 
landbruksmateriell; bekjemping av skadedyr for 
jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; utryddelse av parasitter, skadedyr 
og ugress innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
hygienisk pleie for mennesker; pestkontroll for 
landbruksformål; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning 
og fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning 
for landbruk, hagebruk og skogbruk; plenvedlikehold; 
rådgivning innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
utryddelse av parasitter innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; profesjonell rådgivning innen gjødsel og 
andre landbrukspreparater; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ugressfjerning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om tjenester 
innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre 
jordbrukskjemikalier; hygienisk pleie for dyr; sprøytegift 
for bruk innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; laboratorieanalysetjenester i 
forbindelse med behandling av dyr; landbruk-, 
hagebruk- og skogbrukstjenester; skadedyrutryddelse 
for landbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; stell av kjæledyr; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; 
rådgivningstjenester i forbindelse med bruk av 
landbruksgjødsel og hagegjødsel; landbruksbasert 
rådgivning; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med biofarmasøytiske produkter; 
sprøytegift for skogbruk; sprøytegift for hagebruk; 
fremskaffelse av informasjon om tjenester innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av landbruksutstyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
gressklippere; ugressbekjempelse; 
landbruksrådgivning; rådgivning innen kropps- og 
skjønnhetspleie; skogbrukstjenester; 
laboratorieanalysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer; utleie av landbruksmateriell; 
bekjemping av skadedyr for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; utryddelse av parasitter, 
skadedyr og ugress innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; sprøyting av gjødsel; ugressfjerning og 
fremskaffelse av relatert informasjon; ugressfjerning for 
landbruk, hagebruk og skogbruk; utryddelse av 
parasitter innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for landbruk; stell av kjæledyr; sprøytegift for 
skogbruk; ugressbekjempelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304986 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201901949 
(220) Inndato: 2019.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rollersafe AS, Slettaveien 18, 1555 SON, Norge 

(740) Fullmektig: 
 MB Norway AS, v/Bernt Otto Hauglin, Fossumveien 2, 

3440 RØYKEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Rullestoler, barnevogner, sykler, rullende kjøretøyer til 
bruk på land. 

  Klasse 28   Sportsutstyr og spill, rulleski, rulleskøyter, inline 
rulleskøyter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304987 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201905298 
(220) Inndato: 2019.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BAMSE PRODUKTER AS, Titangata 13, 1630 GAMLE 

FREDRIKSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Fysikalske apparater for medisinske formål; 
fysioterapiapparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 304988 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201901973 
(220) Inndato: 2019.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FJORD CYCLING AS, Høgisvegen 219, 6873 

MARIFJØRA, Norge 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Organisering av reiser og sykkelturer; utleie av sykler 

og sykkelutstyr; sightseeing. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304989 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(210) Søknadsnr.: 201902230 
(220) Inndato: 2019.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yara International ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk, akvakultur og 
husdyrhold; gjødsel og naturgjødsel; gjødsel og 
flytende gjødsel basert på alger, tang, tare, sjøgress, 
mineraloider eller kombinasjoner derav; kompost; 
plantevekstregulatorer; behandlingspreparater for frø 
og såkorn; behandlingspreparater for jord; 
behandlingspreparater for jord basert på alger, tang, 
tare, sjøgress, mineraloider eller kombinasjoner derav; 
kjemikalier til overflatebehandling av gjødsel og frø og 
såkorn; kalkgranulater; kjemiske tilsetninger; nitrater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304990 
(151) Reg.dato.: 2019.07.30 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.08, NO, 

Utstillingsprioritet 
(210) Søknadsnr.: 201902291 
(220) Inndato: 2019.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.17 
(230) Utstillingsprioritet 2019.02.08, 43, Norge (NO) 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MICHAL PAWEL JOREK, LANGÅSVEIEN 21, 0880 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Catering av pizza vedfyrt på arrangementene til 
kundene 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304991 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201901975 
(220) Inndato: 2019.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 National Council of State Boards of Nursing, Inc., 111 

East Wacker Drive, Suite 2900, IL60601 CHICAGO, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner, nemlig håndbøker og 
manualer for autorisasjon og eksaminasjon innen 
området sykepleie, spilt inn på datamedia. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner, nemlig håndbøker og manualer 
for autorisasjon og eksaminasjon innen området 
sykepleie; utdanningspublikasjoner, nemlig håndbøker 
og manualer for autorisasjon og eksaminasjon innen 
området sykepleie 

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig utførelse av klasser, 
seminarer, konferanser, workshops og eksaminasjoner 
innen området sykepleie og utdeling av kurs- og 
eksamensmateriell dertil i trykt eller elektronisk format; 
tilveiebringe on-line publikasjoner, nemlig håndbøker 
og manualer for autorisasjon og eksaminasjon innen 
området sykepleie; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare 
publikasjoner i form av håndbøker og manualer for 

autorisasjon og eksaminasjon innen området sykepleie 
via en nettside; tilveiebringe online elektroniske 
publikasjoner, nemlig håndbøker og manualer for 
autorisasjon og eksaminasjon innen området sykepleie. 

  Klasse 42   Forskning innen området sykepleie. 
  Klasse 44   Rådgivning innen området sykepleie. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304992 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201901976 
(220) Inndato: 2019.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 National Council of State Boards of Nursing, Inc., 111 

East Wacker Drive, Suite 2900, IL60601 CHICAGO, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner, nemlig håndbøker og 
manualer for autorisasjon og eksaminasjon innen 
området sykepleie, spilt inn på datamedia. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner, nemlig håndbøker og manualer 
for autorisasjon og eksaminasjon innen området 
sykepleie; utdanningspublikasjoner, nemlig håndbøker 
og manualer for autorisasjon og eksaminasjon innen 
området sykepleie.  

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig utførelse av klasser, 
seminarer, konferanser, workshops og eksaminasjoner 
innen området sykepleie og utdeling av kurs- og 
eksamensmateriell dertil i trykt eller elektronisk format; 
tilveiebringe on-line publikasjoner, nemlig håndbøker 
og manualer for autorisasjon og eksaminasjon innen 
området sykepleie; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare 
publikasjoner i form av håndbøker og manualer for 
autorisasjon og eksaminasjon innen området sykepleie 
via en nettside; tilveiebringe online elektroniske 
publikasjoner, nemlig håndbøker og manualer for 
autorisasjon og eksaminasjon innen området sykepleie. 

  Klasse 42   Forskning innen området sykepleie. 
  Klasse 44   Rådgivning innen området sykepleie. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 304993 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201902211 
(220) Inndato: 2019.02.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS OF 
NURSING, INC, 111 East Wacker Drive, Suite 2900, 
IL60601-4277 CHICAGO, USA 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Bruksanvisninger, utdanningshefter og trykte prøveark 
relatert til autorisasjon og eksaminasjon innen området 
sykepleie. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av og 
utførelse av workshops og eksaminasjoner relatert til 
området sykepleie; utvikling og distribusjon av 
utdanningsmateriell innen området autorisasjon og 
eksaminasjon innen området sykepleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304994 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201902212 
(220) Inndato: 2019.02.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

NCLEX-PN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS OF 
NURSING, INC, 111 East Wacker Drive, Suite 2900, 
IL60601-4277 CHICAGO, USA 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Bruksanvisninger, utdanningshefter og trykte prøveark 
relatert til autorisasjon og eksaminasjon innen området 
sykepleie. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av og 
utførelse av workshops og eksaminasjoner relatert til 
området sykepleie; utvikling og distribusjon av 
utdanningsmateriell innen området autorisasjon og 
eksaminasjon innen området sykepleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304995 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201902213 
(220) Inndato: 2019.02.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

NCLEX-RN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS OF 
NURSING, INC, 111 East Wacker Drive, Suite 2900, 
IL60601-4277 CHICAGO, USA 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Bruksanvisninger, utdanningshefter og trykte prøveark 
relatert til autorisasjon og eksaminasjon innen området 

sykepleie. 
  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av og 

utførelse av workshops og eksaminasjoner relatert til 
området sykepleie; utvikling og distribusjon av 
utdanningsmateriell innen området autorisasjon og 
eksaminasjon innen området sykepleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304996 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(300) Søknadsprioritet 2018.09.12, US, 88/114,458 
(210) Søknadsnr.: 201903065 
(220) Inndato: 2019.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Tilveiebringe online fora vedrørende kunnskap, 
forståelse og bevissthet om kardiovaskulære 
sykdommer og lidelser og farene forbundet med 
kolesterol; tilveiebringe online fora som gjør det mulig 
for folk å dele sine erfaringer og sine kardiovaskulære 
behandlinger og livsstiler med andre. 

  Klasse 41   Tilveiebringe on-line, ikke-nedlastbare videoer 
vedrørende helseopplæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304997 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201908515 
(220) Inndato: 2019.06.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AUTOGEAR AS, Karl Johans gate 2, 0154 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; computer periferiutstyr; 
nedlastbar dataprogramvare; dataprogramvare; 
dataprogrammer og programvare; elektroniske 
dagbøker; programvare for GPS-navigasjonssystemer; 
dataprogramvare for GPS-systemer [Global Positioning 
Systems]; nedlastbare dataprogrammer; nedlastbare 
digitale bøker; nedlastbare elektroniske bøker; 
nedlastbar dataprogramvare for fjernovervåkning og 
analyse; dataprogrammer, nedlastbare. 

  Klasse 35   Avskrift [transkripsjon]; bistand ved forretningsledelse; 
bokføring; datasøk i datafiler, for andre; 
forretningsinformasjon; innsamling av informasjon til 
databaser; økonomisk planlegging; skatteberegninger; 
oppdatering og vedlikehold av informasjon i registre; 
oppdatering og vedlikeholde av data i databaser; 
prissammenligningstjenester; 
rasjonaliseringseksperttjenester; regnskapsanalyser; 
datastyrte regnskapstjenester; regnskapskontroll; 
systematisering av informasjon til databaser; 
kompilering og systematisering av informasjon inn i 
databaser; utarbeidelse av lønningslister; 
skatteberegning og konsulenttjenester; rådgivning 



registrerte varemerker 2019.08.05 - nr 32/19

73 
 

vedrørende skatteberegning; utsetting av tjenester 
[forretningsassistanse]. 

  Klasse 38   Overføring av data via internett; overføring av data, 
meldinger og informasjon; overføring av digitale filer; 
overføring av meldinger og bilder via datamaskin; 
elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; fjernskrivertjenester; 
informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon 
ved dataterminaler; kommunikasjon ved fiberoptiske 
nettverk; satelittoverføring; kommunikasjon via 
datamaskin; kommunikasjon via elektroniske midler; 
kommunikasjonstjenester på internett; kommunikasjon 
via satellitt; telegrafisk kommunikasjon; tilby tilgangstid 
til et globalt datanettverk; samtalerom og forum på 
internett; tilgang til informasjon i datanettverk; tilgang til 
informasjon på internett; tilgang til portaler på internett; 
tilgang til internett og andre kommunikasjonsnettverk; 
tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilgang til data 
i datanettverk; tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilgang til informasjon via 
internett; tilgang til plattformer og portaler på internett; 
tilgang til plattformer på internett; tilgang til nettsteder 
eller andre kommunikasjonsnettverk; tilgang til data via 
internett; tilgang til en internettportal med 
bestillingsprogrammer; tilgang til bestilling av 
dataprogrammer i datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304998 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201903120 
(220) Inndato: 2019.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FOCUS PRODUCTIONS AS, Nedre Langgate 18C, 
3126 TØNSBERG, Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Kulturelle aktiviteter;  organisering og presentasjon av 
show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 304999 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201817267 
(220) Inndato: 2018.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flos S.p.A., Via A. Faini, 2, 25073 BOVEZZO, 
BRESCIA, Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, matlaging, (av)kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lamper, 
kandelabere. 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 

merskum; rav 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 305000 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201902663 
(220) Inndato: 2019.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gausdal Landhandleri AS, Gausdalsvegen 20, 2624 
LILLEHAMMER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Døråpnere, ikke elektriske; Dørbolter av metall; 

Dørfyllinger av metall; Dørhammere; Dørhåndtak av 
metall; Dørhasper av metall; Dørhengsler av metall; 
Dørkarmer av metall; Dørklinker av metall; Dørlukkere, 
ikke elektriske; Jernbeslag for bygging; Jernbeslag for 
dører; Jernbeslag for vinduer; Panel av metall; 
Sikkerhetskjeder; Stålkonstruksjoner; Vinduer av 
metall; Vindusåpnere, ikke elektriske; Vindushasper av 
metall; Vinduslukkere, ikke elektriske; Vindusrammer 
av metall; Vindusskodder av metall; Dører av metall; 
Gitterverk av metall; Tak av metall; Takbekledninger av 
metall; Takmateriale av metall; Takrenner av metall; 
Takstolper av metall. 

  Klasse 19   Bygningsdører ikke av metall; Bygningsmaterialer, 
ikke av metall; Dørfyllinger, ikke av metall; Dørkarmer, 
ikke av metall; Dørterskler, ikke av metall; Gitterverk, 
ikke av metall; Glassruter for bygging; Rammeverk for 
bygninger, ikke av metall; Vinduer, ikke av metall; 
Vindusglass for bygging; Vindusrammer, ikke av metall; 
Vindusskodder, ikke av metall; Tak, ikke av metall; 
Takbekledninger, ikke av metall; Takbelegg, ikke av 
metall, med integrert solcellepanel; Takmateriale, ikke 
av metall; Takpapp; Takrenner, ikke av metall. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Grossist- og detaljhandel 
på nett, via katalog eller fra fysisk utsalgssted med et 
varesortiment bestående av de foran nevnte varer i 
klassene 6 og 19 samt maling, trelast, glassfiberstoffer 
for isolasjon, ovner og peiser for gass og ved, rør for 
piper av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 305001 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.20, US, 88/084,714 
(210) Søknadsnr.: 201902295 
(220) Inndato: 2019.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

GCM CUSTOMIZED FUND 
INVESTMENT GROUP 

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

 Grosvenor Capital Management, L.P., 900 North 
Michigan Avenue, Suite 1100, IL60611 CHICAGO, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Formuesforvaltning, finansstyring; formuesforvaltning 
og finansstyring innen området for investeringsfond, 
private eierkapitalprodukter, fast eiendom og 
infrastruktur; konsultasjoner vedrørende finansiell 
risikostyring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 305002 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201902664 
(220) Inndato: 2019.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gausdal Landhandleri AS, Gausdalsvegen 20, 2624 

LILLEHAMMER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-
Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Døråpnere, ikke elektriske; Dørbolter av metall; 

Dørfyllinger av metall; Dørhammere; Dørhåndtak av 
metall; Dørhasper av metall; Dørhengsler av metall; 
Dørkarmer av metall; Dørklinker av metall; Dørlukkere, 
ikke elektriske; Jernbeslag for bygging; Jernbeslag for 
dører; Jernbeslag for vinduer; Panel av metall; 
Sikkerhetskjeder; Stålkonstruksjoner; Vinduer av 
metall; Vindusåpnere, ikke elektriske; Vindushasper av 
metall; Vinduslukkere, ikke elektriske; Vindusrammer 
av metall; Vindusskodder av metall; Dører av metall; 
Gitterverk av metall; Tak av metall; Takbekledninger av 
metall; Takmateriale av metall; Takrenner av metall; 
Takstolper av metall. 

  Klasse 19   Bygningsdører ikke av metall; Bygningsmaterialer, 
ikke av metall; Dørfyllinger, ikke av metall; Dørkarmer, 
ikke av metall; Dørterskler, ikke av metall; Gitterverk, 
ikke av metall; Glassruter for bygging; Rammeverk for 
bygninger, ikke av metall; Vinduer, ikke av metall; 
Vindusglass for bygging; Vindusrammer, ikke av metall; 
Vindusskodder, ikke av metall; Tak, ikke av metall; 
Takbekledninger, ikke av metall; Takbelegg, ikke av 
metall, med integrert solcellepanel; Takmateriale, ikke 
av metall; Takpapp; Takrenner, ikke av metall. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Grossist- og detaljhandel 

på nett, via katalog eller fra fysisk utsalgssted med et 
varesortiment bestående av de foran nevnte varer i 
klassene 6 og 19 samt maling, trelast, glassfiberstoffer 
for isolasjon, ovner og peiser for gass og ved, rør for 
piper av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 305003 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201816214 
(220) Inndato: 2018.12.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EUROPHARMA AS, Postboks 344, 8376 LEKNES, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salg av farmasøytiske og veterinære preparater og 

desinfeksjonsmidler samt andre fiskehelserelaterte 
produkter. 

  Klasse 42   Utvikling av legemidler og fiskehelserelaterte 
produkter og tjenester. 

  Klasse 44   Rådgivning og konsulenttjenester innen 
fiskehelserelaterte områder, herunder legemiddelbruk, 
helsedietter, vannkvalitet, miljø, temperatur; 
foreskriving og levering av legemidler og tilsvarende 
produkter; veterinære tjenester, oppdrett av fisk og dyr, 
tjenester knyttet til dette. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 305004 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201901862 
(220) Inndato: 2019.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EUROPHARMA AS, Postboks 344, 8376 LEKNES, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg av farmasøytiske og veterinære preparater og 
desinfeksjonsmidler samt andre fiskehelserelaterte 
produkter. 

  Klasse 42   Utvikling av legemidler og fiskehelserelaterte 
produkter og tjenester. 

  Klasse 44   Rådgivning og konsulenttjenester innen 
fiskehelserelaterte områder, herunder legemiddelbruk, 
helsedietter, vannkvalitet, miljø, temperatur; 
foreskriving og levering av legemidler og tilsvarende 
produkter; veterinære tjenester, oppdrett av fisk og dyr, 
tjenester knyttet til dette. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 305005 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.13, GB, 

00003375127 
(210) Søknadsnr.: 201902648 
(220) Inndato: 2019.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

M-GAME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 inMusic Brands, Inc., 200 Scenic View Drive, RI02864 
CUMBERLAND, USA 

(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; lydgrenseflater; digitale lydgrenseflate 
apparater; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
mikrofoner; mottakere; sendere; forsterkere for 
høyttaleranlegg; lydforsterkere; bilstereoforsterkere; 
radiomottakere og tunere; kompensatorer; lydkassetter; 
megafoner; hornhøyttalere; høyttalere; 
lydmikseapparater; elektroniske apparater for lyd og 
videomiksing; elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter; kameraer; videokameraer; digitale 
kameraer; digitale videokameraer; fotofremvisere; 
batterier; videokassett opptakere og -spillere; CD-
spillere og opptakere; platespillere; radioer; digital 
plate- og diskspillere og -opptakere; minidiskspillere og 
opptakere; sikrede digitalspillere og -opptakere; 
videodiskspillere; digitale lydopptakere og -spillere; 
analoge og digitale opptakere; elektriske komponenter; 
kassetter; bånd; videokassetter; elektriske og 
elektroniske instrumenter for overvåking og for 
lydopptak; apparater for testing av elektriske og 
elektroniske instrumenter; forsterkere; mottakere; 
audiovisuelle mottakere; sikringer; elektriske apparater 
for innspilling av videobilder; elektriske apparater for 
overføring av lydsignaler; elektriske apparater for 
overføring av lyd; apparater for behandling, opptak 
og/eller overføring av lydsignaler; apparater for bruk i 
audiovisuell kommunikasjon; PA systemer; computer 
hardware; computer periferiutstyr; programvare for 
lydproduksjon; datastyrt utstyr for programmering av 
musikkinstrumenter; datastyrt utstyr for regulering av 
synthesizere for produksjon av elektronisk musikk; 
synkroniske signalgeneratorer for musikkinstrumenter; 
høyttalere; software for musikk-komposisjon; 
lydmiksere; elektriske apparater for miksing av lyder; 
lydmiksere; ekkomaskiner; sentrale kontrolldesker og 
miksebord; datagrensesnitt kontrollere; lydforsterkere; 
grafiske lydutlignere; lydeffektorer; lydkontrollere; 
lydgeneratorer; lydsekvensere; hodetelefoner; 
øretelefoner; analoge- og digitale apparater for å lytte til 
musikk; kretsbrytere; kontakter (elektriske); elektriske 
kabler; elektriske kanaler; brytere; elektriske 
kabelforgreningsbokser; stikk-kontakter, plugger 
(elektriske); kabler for elektriske eller optiske 
signaloverføringer; forhåndsinnstilte CDer og DVDer 
med lyd og musikkbibliotek for bruk til komponering av 
musikk; gitareffekt prosessorer; lydeffekt prosessorer 

for lydproduksjon; elektronisk lydutstyr for profesjonell 
og normal bruk, inkludert harddiskopptakere, skjermer, 
høyttalere, forsterkere, miksere, digitale prosessorer, 
signalprosessorer, optiske grensesnitt, vokale- og 
instrumentale effektprosessorer, og dataporter for 
redigering, administrere og miksing av lyd; enheter og 
utstyr for digital lyd og gjenklanger; berøringspadder; 
profesjonelle elektroniske lydprodukter, nemlig 
hodetelefonkonsoller, forsterkere, equalizere, 
analyserer, filtre, signalforsinkere, miksere og 
strømforsyningsutstyr; lyd- og MIDI-grensesnitt for 
avspilling i multispor til og fra computere; digital musikk 
(nedlastbar) fremskaffet over en database eller fra 
internett; digitale prosessorer; signal prosessorer; 
gitarforsterkere; gitarkabler; gitarpedaler; 
høyttalerutstyr; høyttalere; trådløse høyttalere for bruk 
både innendørs og utendørs; vokale- og instrumentale 
effektprosessorer, dataporter for redigering, 
administrere og miksing av lyd; relatert tilbehør, nemlig 
strømkabler og digital lyd- og gjenklangsenheter; 
apparater, instrumenter og kabler for elektrisitet; 
vitenskapelig utstyr og laboratoriums utstyr for 
prosesser ved bruk av elektrisitet; utstyr for bruk i 
informasjonsteknologi og audiovisuelt utstyr; magneter, 
magnetisører og avmagnetiserere; måleutstyr, 
oppdagelsesutstyr og overvåkningsinstrumenter, 
indikatorer og kontrollere; utstyr for navigasjon, 
veiledning, sporing, oppsporing og kartlesningsenheter; 
innregistrert innhold og innspillinger; sikkerhets- og 
signaliseringsenheter; vitenskapelige forsknings- og 
laboratorieapparater, pedagogiske apparater og 
simulatorer; signalprosessorer og signalgeneratorer for 
bruk i elektriske og elektroniske musikkinstrumenter; 
musikk- computersystemer; datamaskiner for bruk 
sammen med musikksystemer; kontrollere for 
styringstastatur; kontrollbord for musikk computere og 
skjerm enheter for musikk computere; kontrollere for 
trommeputer; platespillere; kontrollere for DJ 'er; 
computer software for musikkproduksjon; forsterkere; 
computer software for kontroll av høyttalere; computer 
software for kontroll av lydeffekter og lydmanipulering; 
lyd- og videoelektronikk for profesjonelle og vanlige 
forbrukere, nemlig klangbunner og karaokemaskiner; 
computer systemer for å kontrollere lydavspillinger og 
lyseffekter; grensesnitt for tilkobling av hardware til 
belysningselementer for belysningskontroller; computer 
software for kontroll, synkronisering, belysning og 
lyseffekter; digitalt lyd utstyr og grensesnitt, nemlig 
digitale lydprosessorer, digitale lydomformere, digital-
lyd omformere, digital-lydfilformat omformere, 
mikrofonforsterkere, lydmiksere, forforsterkere og 
lydkort; lydprosessutstyr, herunder 
lydnedjusteringsutstyr og kompressorer; 
kraftforsterkere; krafttransformatorer for forsterkning; 
software for kontroll og forbedring av lydutstyr og 
lydkvalitet; utstyr og apparater for styring av 
lydoverganger; trommekontrollere; lydgrensesnitt; 
digitale lydgrensesnitt apparater; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varene som inkludert i klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Reg.nr.: 305006 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201902696 
(220) Inndato: 2019.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KOBERG, Austadveien 18, 3043 DRAMMEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   IT-informasjonsteknologi og datasikkerhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 305007 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201910048 
(220) Inndato: 2019.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JAN-ERIK SØRNES, TØMMERVÅGVEGEN 3597, 

6590 TUSTNA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Produktdesign. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 305008 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(210) Søknadsnr.: 201901221 
(220) Inndato: 2019.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cognitio Qullegium AB, Krossverksgatan 5D, 21616 

LIMHAMN, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Hansson Thyresson AB, Box 73, 20120 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelse og forretningsadministrasjon; 

forretningsrådgivning for IT-løsninger, -vedlikehold og -

support. 
  Klasse 42   Programmering for datamaskiner; programmering, 

design, utvikling, analyse, implementering, installering, 
integrering, vedlikehold, oppdatering og reparasjon av 
dataprogram, programvare og mobile applikasjoner for 
andre; design og utvikling av dataprogram, 
programvare og mobile applikasjoner for andre; teknisk 
support for programvare, nemlig, problemløsing; 
tjenester i form av databaseutvikling; utvikling, 
vedlikehold og support av IT- løsninger; 
konsulenttjenester i forbindelse med digitalisering av 
prosesser, samt ved anskaffelser, prosjektstyring og 
utvikling av IT-systemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 305009 
(151) Reg.dato.: 2019.07.31 
(300) Søknadsprioritet 2019.01.30, EM, 018017525 
(210) Søknadsnr.: 201901817 
(220) Inndato: 2019.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fogarolli Holding AB, Industrigatan 14, 27139 YSTAD, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 20313 

MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Espressomaskiner; Elektrisk kaffetrakter.     
  Klasse 21   Stengods; Kopper og krus. 
  Klasse 30   Kaffe; Te; Kakao; Kakaoprodukter; Mel, Brød; 

Tilberedte desserter [konditorivarer]; Tilberedte 
desserter [godterier]; Spiseis; Sukker, honning, sirup; 
Hevningsmidler for bakverk; Bakepulver; Salt; Sennep; 
Eddik; Sauser; Krydderier; Is; frossen yoghurt; sorbet; 
Espresso; Cappuccino; varm sjokolade; kaker. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke fra et mobilt 
kjøretøy; Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
kortsiktig innkvartering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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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: 0419778 
(151) Int.reg.dato: 1975.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201813187 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fratelli Branca Distillerie SrL, Via Broletto 35, 20121 
MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages, wines, spirits, liqueurs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0826941 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201800763 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Chancellor, Masters and Scholars of the University 
of Cambridge, The Old Schools, CB21TN 
CAMBRIDGE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Educational services; provision of instructional, 
training, teaching, testing, examination and/or 
assessment services, including all the aforesaid 

services provided by computer assisted or computer 
based means or via distance learning programmes; 
publication in both electronic and paper format of 
instructional, training, teaching, testing, examination 
and/or assessment materials; including examination 
papers and syllabuses and materials for the testing of 
English language skills; testing of English language 
skills; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services, including such 
services provided on-line from computer databases 
and/or intranets and/or extranets and/or the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1000419 
(151) Int.reg.dato: 2009.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.03.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201801749 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word H.DUE.O in special 

script positioned in a quadrangular figure. 
(730) Innehaver: 

 Barbara Veronesi, Via Tresanda del Sale 1, 25122 
BRESCIA (IT), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; 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: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1013320 
(151) Int.reg.dato: 2009.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201609069 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, 

Amberger Strasse 1, 92318 NEUMARKT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Non-alcoholic beverages, in particular lemonades. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1024377 
(151) Int.reg.dato: 2009.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.10.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201802171 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EMALEC, Rue de Chapoly, 69290 SAINT-GENIS-LES-
OLLIERES, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Installation, maintenance and upkeep of heating and 

air-conditioning systems, smoke ejection devices, 
installation, upkeep, maintenance of electric and 
lighting devices, installation, maintenance, upkeep of 
building fire and intruder detection devices, installation, 
maintenance, upkeep of building access control 
devices, installation, maintenance, upkeep of all 
telephony devices, door and gate automation devices, 
video surveillance devices, plumbing services, 
installation of sanitary facilities, locksmith services 
(repair), glazing, mirror, heavy metalwork services, 
breakdown services on-site or remotely in the field of 
airconditioning, heating, electric wiring, building fire and 
intruder detection devices, access control devices, 
telephony, door and gate automation devices, video 
surveillance, breakdown services in the field of 
plumbing, sanitary facilities, locksmith (repair), heavy 
metalwork, glazing, mirror, construction services, 
construction information services, supervision services 
(Construction work management), demolition services, 
services for work involving plastering, plumbing, 
restoration of dwellings and buildings, maintenance, 
repair and upkeep of all electronic, Electric and data-
processing equipment, installation of computers and 
computer equipment, maintenance, repair and upkeep 
of all audio-visual equipment, upkeep, repair and 
maintenance services provided remotely for data-
processing, electronic, electrical, audio-visual devices; 
disinfection, rat exterminating, joinery services, laying 
and installing floor and wall coverings, lift installation, 
maintenance services, cleaning services, degreasing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1092588 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201717268 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 M.A.J., 31 chemin Latéral au Chemin de Fer, 93500 

PANTIN, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Veterinary and sanitary products; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for dental fillings and 
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dental impressions; disinfectants; pesticides; 
fungicides, herbicides. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; buildings, 
transportable, of metal; Railway material of metal; non-
electric cables and wires of common metal; non-electric 
ironmongery and small items of metal hardware; pipes 
of metal; safes; ores, metal containers not for 
household use; fixed metal dispensers for towels, hand 
towels and linen for household and toiletry use. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; special clothing 
intended for operating theaters, surgical gloves, sterile 
sheets (surgical), surgical drapes, bed linen for 
incontinent persons including draw-sheets for sick 
beds. 

  Klasse 16   Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, 
for stationery or for printing purposes); printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives (glues) for stationery or household purposes; 
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional or teaching 
material (except apparatus); printing type; printing 
blocks, sanitary goods of paper, hand towels of paper, 
toilet paper. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, frames, excluding those used for 
construction, fixed non-metallic dispensers for towels, 
hand towels and linen for household and toiletry use. 

  Klasse 22   Ropes (neither made of rubber, nor intended as 
strings for rackets or musical instruments), strings, 
fishing lines, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither 
as safety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails 
(rigging); raw fibrous textile materials, bags for 
packaging, transport and storage of linen. 

  Klasse 24   Fabrics for textile use, household linen and table linen 
excluding linen of paper; bed and table covers, textile 
goods not for clothing, for household and kitchen use. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors (excluding floor 
tiles and floor paints); wall hangings, not of textile. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, artificial coffee. 
  Klasse 32   Drinking water, mineral water, aerated water, fruit 

beverages, fruit juices, fruits, syrups and other 
preparations for making beverages, non-alcoholic 
beverages. 

  Klasse 35   Rental of vending machines. 
  Klasse 39   Transport, pick-up, packaging, delivery and storage of 

goods, collection of waste presenting a risk of infection; 
arranging of tours. 

  Klasse 40   Treatment of fabrics, recycling and destruction of 
waste presenting a risk of infection. 

  Klasse 43   Rental of linen; provision of food and drink; temporary 
accommodation; rental of water fountains. 

  Klasse 44   Rental of sanitary and hygiene articles; medical, 
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1218776 
(151) Int.reg.dato: 2014.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201411511 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.10.09 
(300) Søknadsprioritet: 2014.03.17, US, 86223174 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monkey Sports, Inc., 1550 Magnolia Ave., Suite 101, 
CA92879 CORONA, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, namely, tops, bottoms, shirts, t-shirts, pants, 
shorts, dresses, skirts, jackets, coats, socks, scarves, 
headwear, hats, caps, visors and footwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1226805 
(151) Int.reg.dato: 2014.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.09.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201812423 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Climatex AG, Breitenstrasse 20,, 8852 ALTENDORF, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

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

materials not included in other classes, namely 
coverings of leather and furniture coverings of leather; 
animal hides; trunks and suitcases; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1276707 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201515226 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.12, DE, 30 2015 011 

818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs 
KG, Türkenstrasse 89, 80799 MÜNCHEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Film lighting, video lighting and stage lighting 
apparatus and installations; luminaires; spotlights; 
headlights and other lighting items; lamp stands; fitted 
suspension and mounting devices for lights; light-
emitting diodes (LED lighting apparatus); light diffusers.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1287134 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201601756 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biva Møbler ApS, Naverland 8, 2600 GLOSTRUP, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1296115 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201801447 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 E.V.O. S.R.L., Via Positano, 100, 00134 ROMA (RM), 

Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cologne; lavender water; toilet water; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; aromatics; cake 
flavorings [essential oils]; hair balsam; bases for flower 
perfumes; make-up powder; hair dye; cosmetics; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic creams; 
dentifrice; deodorants for human beings or for animals; 
bergamot oil; incense; cleansing milk for toilet 
purposes; after-shave lotions; hair care lotions; lotions 
for cosmetic purposes; lip glosses; mascara; beauty 
masks; eyebrow pencils; cosmetic pencils; cosmetic 
kits; oils for toilet purposes; essential oils; oils for 
perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; sun block 
preparations; cosmetic preparations for baths; 
douching preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; cosmetic sun-protecting 
preparations; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic preparations for skin care; 
depilatory preparations; perfumery; make-up; shaving 
preparations; toiletries; make-up removing 
preparations; perfume; air fragrancing preparations; 
lipsticks; bath salts, not for medical purposes; tissues 
impregnated with make-up removing preparations; 
almond soap; shaving soap; bar soap; soap; deodorant 
soap; shampoos; nail polish; talcum powder, for toilet 
use; cosmetic dyes; beard dyes. 

  Klasse 21   Glass bulbs [receptacles]; bottle openers, electric and 
non-electric; drinking glasses; bottles; glass flasks 
[containers]; goblets; decanters; corkscrews, electric 
and non-electric; bread baskets, domestic; fruit cups; 
crystal [glassware]; mixing spoons [kitchen utensils]; 
soap dispensers; tea strainers; kitchen graters; oven 
mitts; funnels; salad bowls; cocktail shakers; toilet 
cases; works of art of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass; frying pans; scoops [tableware]; pie servers; 
basting brushes; shaving brushes; plates; dishes; 
saucers; porcelain ware; menu card holders; shaving 
brush stands; soap dishes; napkin rings; egg cups; 
potholders; ceramics for household purposes; 
containers for household or kitchen use; kitchen 
containers; salt cellars; boxes of glass; cookie jars; tea 
caddies; soap boxes; coolers [ice pails]; coffee services 
[tableware]; liqueur sets; tea services [tableware]; spice 
sets; services [dishes]; oil cruets; sieves [household 
utensils]; spatulas [kitchen utensils]; garlic presses 
[kitchen utensils]; toilet sponges; cake molds [moulds]; 
cookery molds [moulds]; molds [kitchen utensils]; cloth 
for washing floors; cookie [biscuit] cutters; glass 
stoppers; cups; teapots; cosmetic utensils; cooking 
utensils, non-electric; kitchen utensils; utensils for 
household purposes; toilet utensils; pottery; candle jars 
[holders]; vases; flower pots; cabarets [trays]; glasses 
[receptacles]; sugar bowls; soup bowls; siphon bottles 
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for carbonated water; trivets [table utensils]. 
  Klasse 25   Rainproof clothing; gowns; suits; bathrobes; clothing; 

bandanas [neckerchiefs]; berets; underwear; stocking 
suspenders; stockings; socks; breeches; albs; shirts; 
short-sleeve shirts; sports singlets; hats; coats; belts 
[clothing]; swimming costumes; neckties; scarves; 
jackets [clothing]; neck scarfs [mufflers]; skirts; knitwear 
[clothing]; leggings [trousers]; maillots; hosiery; 
sweaters; pullovers; trousers; ear muffs [clothing]; 
pyjamas; pullovers; neck scarfs [mufflers]; leg warmers; 
footwear; shawls; sashes for wear; neck scarfs 
[mufflers]; topcoats; tee-shirts; aprons [clothing]; gloves 
[clothing]. 

  Klasse 29   Fruit peel; butter; cocoa butter; game, not live; 
artichokes, preserved; meats; preserved meat; pork; 
caviar; foods made from fish; tomato paste; jams; 
canned meat; fruit preserves; eggplant paste; liver; fish 
fillets; cheese; mushrooms, preserved; bacon; 
vegetables, preserved; vegetables, dried; lentils, 
preserved; almonds, ground; marmalade; vegetable 
mousses; fish mousses; olive oil for food; olives, 
preserved; liver pâté; fish, not live; fish, preserved; 
salted fish; poultry, not live; pollen prepared as 
foodstuff; fruit pulp; ham; salmon, not live; pickles; 
vegetable juices for cooking; tomato juice for cooking; 
truffles, preserved; tuna, not live; fish roe, prepared; 
raisins. 

  Klasse 30   Vinegar; beer vinegar; farinaceous foods; sponge 
cake; petit-beurre biscuits; cocoa; coffee; cinnamon 
[spice]; capers; caramels [candy]; cloves [spice]; 
chocolate; condiments; sweetmeats [candy]; almond 
confectionery; pralines; macaroons [pastry]; wheat 
flour; corn flour; flour; leaven; macaroni; honey; 
nutmegs; bread; royal jelly; almond paste; pasta; 
pepper; pesto [sauce]; bee glue; rice; cooking salt; 
tomato sauce; sauces [condiments]; peppers 
[seasonings]; spaghetti; seasonings; meat gravies; 
noodles; tea; vanilla [flavoring] [flavouring]; saffron 
[seasoning]; sugar. 

  Klasse 31   Grains [cereals]; wheat; maize; almonds [fruits]; 
hazelnuts; nuts [fruits]; olives, fresh; barley; oysters, 
live; potatoes, fresh; truffles, fresh. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1298413 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201606281 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.06, EM, 014335632 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BioCool AB, Gymnasievägen 16, 93157 SKELLEFTEÅ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Biological laundry detergents; commercial laundry 

detergents; pumice stone. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320501 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201801759 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EVIMDEN GIDA INSAAT TURIZM ITHALAT IHRACAT 

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Alaadinbey 
Mahalle 626. Sokak 26/A, Nilüfer, BURSA, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising, marketing and public relations; 

organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; office functions; 
secretarial services; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into computer 
databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business 
administration and business consultancy; accounting; 
commercial consultancy services; personnel 
recruitment, personnel placement, employment 
agencies, import-export agencies; temporary personnel 
placement services; auctioneering; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
namely chemicals used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry, 
manures and soils, unprocessed artificial resins and 
unprocessed plastics, fire extinguishing compositions, 
adhesives not for medical, household and stationery 
purposes, paints, varnishes, lacquers, preservatives 
against rust, preservatives against deterioration of 
wood, thinners and binders for paints, pigments, 
preservatives for metals, shoe dyes, printing dyes and 
ink, toners (including filled toner cartridges), colorants 
for food, pharmaceuticals and beverages, raw natural 
resins, metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists, bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, 
laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents perfumery, 
cosmetics, fragrances, deodorants for personal use 
and animals, soaps, dental care preparations, 
dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical purposes, 
abrasive preparations, emery cloth, sandpaper, pumice 
stone, abrasive pastes, polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for 
leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing, 
industrial oils and greases, cutting fluids, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, solid 
fuels, coal, firewood, liquid and gas fuels, petrol, diesel 
oil, liquified petroleum gas, natural gas, fuel oil and 
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their non-chemical additives, candles, wicks, semi-
finished wax, wax and paraffin for lighting purposes, 
pharmaceutical and veterinary preparations for medical 
purposes, chemical preparations for medical and 
veterinary purposes, chemical reagents for 
pharmaceutical and veterinary purposes, dietary 
supplements for pharmaceutical and veterinary 
purposes, dietary supplements, nutritional 
supplements, medical preparations for slimming 
purposes, food for babies, herbs and herbal beverages 
adapted for medicinal purposes, dental preparations 
and articles, teeth filling material, dental impression 
material, dental adhesives and material for repairing 
teeth, sanitary preparations for medical use, hygienic 
pads, hygienic tampons, plasters, materials for 
dressings, diapers, including those made of paper and 
textiles, preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, deodorants, other than for human beings or 
for animals, air deodorising preparations, disinfectants, 
antiseptics, detergents for medical purposes, ores of 
non-precious metal, common metals and their alloys 
and semi-finished products made of these materials, 
goods and materials of common metal used for 
storage, wrapping, packaging and sheltering purposes, 
containers of metal (storage, transport), buildings of 
metal, frames of metal for building, poles of metal for 
building, metal boxes, packaging containers of metal, 
aluminium foil, fences made of metal, guard barriers of 
metal, metal tubes, storage containers of metal, metal 
containers for the transportation of goods, ladders of 
metal, goods of common metal for filtering and sifting 
purposes, doors, windows, shutters, jalousies and their 
cases and fittings of metal, non-electric cables and 
wires of metal, ironmongery, small hardware of metal, 
ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney 
caps, manhole covers, grilles of metal for ventilation, 
heating, sewage, telephone, underground electricity 
and air conditioning installations, metal panels or 
boards (non-luminous and non-mechanical) used for 
signalling, route showing, publicity purposes, 
signboards of metal, advertisement columns of metal, 
signaling panels of metal, non-luminous and non-
mechanical traffic signs of metal, pipes of metal for 
transportation of liquids and gas, drilling pipes of metal 
and their metal fittings, valves of metal, couplings of 
metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of metal 
for pipes, connectors of metal for pipes, safes (strong 
boxes) of metal, metal railway materials, metal rails, 
metal railway ties, railway switches, bollards of metal, 
floating docks of metal, mooring buoys of metal, 
anchors, metal moulds for casting, other than machine 
parts, works of art made of common metals or their 
alloys, metal closures, bottle caps of metal, metal 
poles, metal pallets and metal ropes for lifting, loading 
and transportation purposes, metal hangers, ties, 
straps, tapes and bands used for load-lifting and load-
carrying, wheel chocks made primarily of metal, 
machines, machine tools and industrial robots for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastics 
and minerals, 3D printers, construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in construction, 
bulldozers, diggers (machines), excavators, road 
construction and road paving machines, drilling 
machines, rock drilling machines, road sweeping 
machines, lifting, loading and transmission machines 
and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading 
and transmission purposes, elevators, escalators and 
cranes, machines and robotic mechanisms (machines) 
for use in agriculture and animal breeding, machines 
and robotic mechanisms (machines) for processing 
cereals, fruits, vegetables and food, engines and 
motors, other than for land vehicles, parts and fittings 
therefor, hydraulic and pneumatic controls for engines 
and motors, brakes other than for vehicles, brake 
linings for engines, crankshafts, gearboxes, other than 
for land vehicles, gearboxes, cylinders for engines, 
pistons for engines, turbines, not for land vehicles, 
filters for engines and motors, oil, air and fuel filters for 
land vehicle engines, exhausts for land vehicle 

engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, 
engine cylinders for land vehicles, engine cylinder 
heads for land vehicles, pistons for land vehicle 
engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion 
apparatus for land vehicle engines, injectors for land 
vehicle engines, fuel economisers for land vehicle 
engines, pumps for land vehicle engines, valves for 
land vehicle engines, starter motors for land vehicles, 
dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for 
land vehicle engines, bearings (parts of machines), 
roller or ball bearings, machines for mounting and 
detaching tires, alternators, current generators, electric 
generators, current generators operated with solar 
energy, painting machines, automatic spray guns for 
paint, electric, hydraulic and pneumatic punching 
machines and guns, electric adhesive tape dispensers 
(machines), electric guns for compressed gas or liquid 
spraying machines, electric hand drills, electric hand 
saws, electric jigsaw machines, spiral machines, 
compressed air machines, compressors (machines), 
vehicle washing installations, robotic mechanisms 
(machines) with the abovementioned functions, electric 
and gas-operated welding apparatus, electric arc 
welding apparatus, electric soldering apparatus, electric 
arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, 
industrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, printing machines, packaging machines, 
filling, plugging and sealing machines, labellers 
(machines), sorting machines, industrial robots 
(machines) with the abovementioned functions, electric 
packing machines for plugging and sealing of plastics, 
machines for textile processing, sewing machines, 
industrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, pumps other than parts of machines or 
engines, fuel dispensing pumps for service stations, 
self-regulating fuel pumps, electric kitchen machines for 
chopping, grinding, crushing, mixing and mincing 
foodstuff, washing machines, laundry washing 
machines, dishwashers, spin driers (not heated), 
electric cleaning machines for cleaning floors, carpets 
or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, 
automatic vending machines, galvanizing and 
electroplating machines, electric door openers and 
closers, joints (parts of engines), forks, spoons, knives 
and non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen 
use, including those made of precious metals, side 
arms and blades (weapons), tools and apparatus for 
personal beauty care use, tools and apparatus for 
shaving, epilation, manicure and pedicure, electric 
hand implements for straightening and curling hair, 
scissors, hand-operated [non-electric] hand tools for 
the repair of machines, apparatus and vehicles and for 
use in construction, agriculture, horticultural and 
forestry, none of them being power tools, electric or 
non-electric irons, steam irons, measurement 
apparatus and equipment including those for scientific, 
nautical, thopographic, meteorologic, industrial and 
laboratory purposes, thermometers, not for medical 
purposes, barometers, ammeters, voltmeters, 
hygrometers, testing apparatus not for medical 
purposes, telescopes, periscopes, directional 
compasses, speed indicators, laboratory apparatus, 
microscopes, magnifying glasses, stills, ovens and 
furnaces for laboratory experiments, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, cameras, photographic cameras, television 
apparatus, video recorders, CD and DVD players and 
recorders, MP3 players, computers, desktop 
computers, tablet computers, microphones, 
loudspeakers, earphones, telecommunications 
apparatus, apparatus tor the reproduction of sound or 
images, computer peripheral devices, cell phones, 
covers for cell phones, telephone apparatus, computer 
printers, scanners [data processing equipment], 
photocopiers, magnetic and optic data carriers and 
computer software and programmes recorded thereto, 
downloadable and recordable electronic publications, 
encoded magnetic and optic cards, antennas, satellite 
antennas, amplifiers for antennas, parts of the 



internasjonale varemerkeregistreringer 2019.08.05 - nr 32/19

83 
 

aforementioned goods, ticket dispensers, automatic 
teller machines (ATM), electronic components used in 
the electronic parts of machines and apparatus, semi-
conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips 
[integrated circuits], diodes, transistors [electronic], 
magnetic heads for electronic apparatus, electronic 
locks, photocells, remote control apparatus for opening 
and closing doors, optical sensors, counters and 
quantity indicators for measuring the quantity of 
consumption, automatic time switches, clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire, safety 
vests and life-saving apparatus and equipment, 
eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, 
containers, parts and components thereof, apparatus 
and instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity, electric plugs, 
junction boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, 
electrical circuit boards, electric resistances, electric 
sockets, transformers [electricity], electrical adapters, 
battery chargers, electric door bells, electric and 
electronic cables, batteries, electric accumulators, 
alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, 
electric bells, signalling apparatus and instruments, 
luminous or mechanical signs for traffic use, fire 
extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire 
hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision 
apparatus and instruments, decorative magnets, 
metronomes, surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, furniture especially made 
for medical purposes, artificial limbs and prostheses, 
medical orthopaedic articles, corsets for medical 
purposes, orthopaedic shoes, elastic bandages and 
supportive bandages, surgical gowns and surgical 
sterile sheets, adult sexual aids, condoms, babies' 
bottles, babies' pacifiers, teats, teethers for babies, 
lighting installations, lights for vehicles and interior-
exterior spaces, heating installations using solid, liquid 
or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers 
for heating installations, radiators [heating], heat 
exchangers, not parts of machines, stoves, kitchen 
stoves, solar thermal collectors [heating], steam, gas 
and fog generators, steam boilers, other than parts of 
machines, acetylene generators, oxygen generators, 
nitrogen generators, installations for air-conditioning 
and ventilating, cooling installations and freezers, 
electric and gas-powered devices, installations and 
apparatus for cooking, drying and boiling, cookers, 
electric cooking pots, electric water heaters, barbecues, 
electric laundry driers, hair driers, hand drying 
apparatus, sanitary installations, taps [faucets], shower 
installations, toilets [water-closets], shower and bathing 
cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-hand 
basins [parts of sanitary installations], water softening 
apparatus, water purification apparatus, water 
purification installations, waste water purification 
installations, electric bed warmers and electric 
blankets, not for medical use, electric pillow warmers, 
electric or non-electric footwarmers, hot water bottles, 
filters for aquariums and aquarium filtration apparatus, 
industrial type installations for cooking, drying and 
cooling purposes, pasteurizers and sterilizers, motor 
land vehicles, motorcycles, mopeds, engines and 
motors for land vehicles, clutches for land vehicles, 
transmissions, transmission belts and transmission 
chains for land vehicles, gearing for land vehicles, 
brakes, brake discs and brake linings for land vehicles, 
vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle 
suspension springs, shock absorbers for automobiles, 
gearboxes for land vehicles, steering wheels for 
vehicles, rims for vehicle wheels, bicycles and their 
bodies, handlebars and mudguards for bicycles, vehicle 
bodies, tipping bodies for trucks, trailers for tractors, 
frigorific bodies for land vehicles, trailer hitches for 
vehicles, vehicle seats, head-rests for vehicle seats, 
safety seats for children, for vehicles, seat covers for 
vehicles, vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted 
for vehicles, direction signals and arms for direction 
signals for vehicles, windscreen wipers and wiper arms 

for vehicles, inner and outer tires for vehicle wheels, 
tubeless tires, tire-fixing sets comprised of tire patches 
and tire valves for vehicles, windows for vehicles, 
safety windows for vehicles, rearview mirrors and wing 
mirrors for vehicles, anti-skid chains for vehicles, 
luggage carriers for vehicles, bicycle and ski carriers for 
cars, saddles for bicycles or motorcycles, air pumps for 
vehicles, for inflating tires, anti-theft alarms for vehicles, 
horns for vehicles, safety belts for vehicle seats, air 
bags (safety devices for automobiles), baby carriages, 
wheelchairs, pushchairs, wheelbarrows, shopping 
carts, single or multi-wheeled wheelbarrows, shopping 
trolleys, grocery carts, handling carts, rail vehicles, 
locomotives, trains, trams, waggons, cable cars, 
chairlifts, vehicles for locomotion by water and their 
parts, other than their motors and engines, vehicles for 
locomotion by air and their parts, other than their 
motors and engines, firearms, air pistols (weapons), 
spring-loaded firearms, adapted cases and shoulder 
straps therefor, heavy weapons, mortars and rockets, 
fireworks, sprays for personal defence purposes, 
jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and 
jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes 
and figurines of precious metal, clocks, watches and 
chronometrical instruments, chronometers and their 
parts, watch straps, musical instruments and cases for 
musical instruments, paper and cardboard, paper and 
cardboard for packaging and wrapping purposes, 
cardboard boxes, paper towels, toilet paper, paper 
napkins, plastic materials for packaging and wrapping 
purposes, printing blocks and types, bookbinding 
material, printed publications, printed matter, books, 
magazines, newspapers, bill books, printed dispatch 
notes, printed vouchers, calendars, posters, 
photographs [printed], paintings, stickers [stationery], 
postage stamps, stationery, office stationery, 
instructional and teaching material [except furniture and 
apparatus], writing and drawing implements, artists' 
materials, paper products for stationery purposes, 
adhesives for stationery purposes, pens, pencils, 
erasers, adhesive tapes for stationery purposes, 
cardboard cartons [artists' materials], writing paper, 
copying paper, paper rolls for cash registers, drawing 
materials, chalkboards, painting pencils, watercolors 
[paintings], office requisites, paint rollers and 
paintbrushes for painting, rosaries, rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and semi-finished 
synthetic goods made from these materials in the form 
of powder, bars, panels and foils, insulation, stopping 
and sealing materials, insulation paints, insulation 
fabrics, insulating tape and band, insulation covers for 
industrial machinery, joint sealant compounds for joints, 
gaskets, O-rings for sealing purposes, flexible pipes 
made from rubber and plastic, hoses made of plastic 
and rubber, including those used for vehicles, junctions 
for pipes of plastic and rubber, pipe jackets of plastic 
and rubber, hoses of textile material, junctions for 
pipes, not of metal, pipe jackets, not of metal, 
connecting hose for vehicle radiators, unworked or 
semi-worked leather and animal skins, imitations of 
leather, stout leather, leather used for linings, bags, 
wallets, boxes and trunks made of leather or stout 
leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, 
umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, 
whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather 
(saddlery), sand, gravel, crushed stone, asphalt, 
bitumen, cement, gypsum, plaster, concrete, marble 
blocks for construction, building materials (as finished 
products) made of concrete, gypsum, clay, potters' 
clay, stone, marble, wood, plastics and synthetic 
materials for building, construction, road construction 
purposes, non-metallic buildings, non-metallic building 
materials, poles not of metal for power lines, barriers 
not of metal, natural and synthetic coatings in the form 
of panels and sheets, being building materials, bitumen 
cardboard coatings for roofing, bitumen coating for 
roofing, doors and windows of wood and synthetic 
materials, traffic signs not of metal, non-luminous and 
non-mechanical, for roads, monuments and statuettes 
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of stone, concrete and marble, building glass, 
prefabricated swimming pools not of metal (structures), 
aquarium sand, furniture, made of any kind of material, 
mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not 
for medical purposes, sleeping bags for camping, water 
beds, not for medical purposes, mirrors, beehives, 
artificial honeycombs and sections of wood for 
honeycombs, bouncing chairs for babies, playpens for 
babies, cradles, infant walkers, display boards, frames 
for pictures and paintings, identification plates, 
identification tags, nameplates, identification labels 
made of wood or synthetic materials, packaging 
containers of wood or plastics, casks for use in 
transportation or storage, barrels, storage drums, 
tanks, boxes, storage containers, transportation 
containers, chests, loading pallets and closures for the 
aforementioned goods, of wood or plastics, small 
hardware goods of wood or synthetic materials, 
furniture fittings, of wood or synthetic materials, 
opening and closing mechanisms of wood or synthetic 
materials, ornaments and decorative goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, 
plastic or plaster namely figurines, holiday ornaments 
for walls and sculptures, all made of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic 
or plaster, baskets, fishing baskets, kennels, nesting 
boxes and beds for household pets, portable ladders 
and mobile boarding stairs of wood or synthetic 
materials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for 
interiors], slatted indoor blinds, trip curtains, bead 
curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, 
curtain tie-backs, curtain rods, non-metal wheel chocks, 
hand-operated non-electric cleaning instruments and 
appliances, brushes, other than paintbrushes, steel 
chips for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for 
cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for 
dishwashing, non-electric polishing machines for 
household purposes, brooms for carpets, mops, 
toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, 
shaving brushes, hair brushes, combs, non-electric 
household or kitchen utensils [other than forks, knives, 
spoons], services [dishes], pots and pans, bottle 
openers, flower pots, drinking straws, non-electric 
cooking utensils, ironing boards and shaped covers 
therefor, drying racks for washing, clothes drying 
hangers, cages for household pets, indoor aquariums, 
vivariums and indoor terrariums for animals and plant 
cultivation, ornaments and decorative goods of glass, 
porcelain, earthenware or clay namely statues, 
figurines and vases, all made of glass, porcelain, 
earthenware or clay, mouse traps, insect traps, electric 
devices for attracting and killing flies and insects, fly 
catchers, fly swatters, perfume burners, perfume 
sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric 
make-up removing appliances, powder puffs, toilet 
cases, nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering 
cans, watering devices, garden watering cans, 
unworked or semi-worked glass, except building glass, 
mosaics of glass and powdered glass for decoration, 
except for building, glass wool other than for insulation 
or textile use, ropes, strings, rope ladders, hammocks, 
fishing nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, vehicle 
covers, not fitted, bags of textile, for packaging, 
padding and stuffing materials, except of rubber and 
plastics, including those of wool and cotton, textile 
fibers, raw spun fiber, glass fibers for textile use, yarns 
and threads for textile use, threads and yarns for 
sewing, embroidery and knitting, thread, elastic yarns 
and threads for textile use, woven or non-woven textile 
fabrics, textile goods for household use, curtains, bed 
covers, sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, 
towels, flags, pennants, labels of textile, swaddling 
blankets, clothing, including underwear and 
outerclothing, other than special purpose protective 
clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, 
sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps 

[headwear], skull caps, laces and embroidery, 
guipures, festoons, ribbons (haberdashery), ribbons 
and braid, fastening tapes for clothing, cords for 
clothing, letters and numerals for marking linen, 
embroidered emblems, badges for wear, not of 
precious metal, shoulder pads for clothing, buttons for 
clothing, fasteners for clothing, eyelets for clothing, 
zippers, buckles for shoes and belts, fasteners, shoe 
and belt buckles, pins, other than jewellery, adhesive 
patches for decoration of textile articles, laces, needles, 
sewing needles, needles for sewing machines, needles 
for knitting and embroidery, boxes for needles, needle 
cushions, artificial flowers, artificial fruits, hair pins, hair 
buckles, hair bands, decorative articles for the hair, not 
made of precious metal, wigs, hair extensions, electric 
or non-electric hair curlers, other than hand 
implements, carpets, rugs, mats, prayer rugs, linoleum, 
artificial turf, linoleum for covering floors, gymnasium 
mats, wallpaper, wall hangings not of textile, games 
and toys, arcade video game machines, game 
apparatus and machines for use with an external 
display screen and monitor, including those coin-
operated, toys for animals, toys for outdoor 
playgrounds, parks and game parks, gymnastic and 
sporting articles, fishing tackle, artificial fishing bait, 
decoys for hunting and fishing, Christmas trees of 
artificial material, ornaments for Christmas trees, 
artificial snow for Christmas trees, rattles (playthings), 
novelties for parties, dances (party favors), paper party 
hats, meat, fish, poultry and game, processed meat 
products, dried pulses, soups, bouillon, processed 
olives, olive paste, milk and milk products, butter, 
edible oils, dried, preserved, frozen, cooked, smoked or 
salted fruits and vegetables, tomato paste, prepared 
nuts and dried fruits as snacks, hazelnut spreads and 
peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and 
powdered eggs, potato chips, coffee, cocoa, coffee or 
cocoa based beverages, chocolate based beverages, 
pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery 
products based on flour, desserts based on flour and 
chocolate, bread, simit [Turkish ring-shaped bagel 
covered with sesame seeds], pogaca [Turkish bagel], 
pita, sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, cakes, 
baklava [Turkish dessert based on dough coated with 
syrup], kadayif [Turkish dessert based on dough], 
desserts based on dough coated with syrup, puddings, 
custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, 
keskul [turkish pudding], honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes, condiments 
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces 
(condiments), tomato sauce, yeast, baking powder, 
flour, semolina, starch for food, sugar, cube sugar, 
powdered sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers, chewing gums, ice-cream, 
edible ices, salt, cereal-based snack food, popcorn, 
crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, crushed barley for 
human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human consumption, 
rice, molasses for food, agricultural and horticultural 
products, seeds, forestry products, live animals, 
fertilized eggs for hatching, plants, dried plants for 
decoration, fresh garden herbs, dried garden herbs for 
decoration, animal foodstuffs, malt not for human 
consumption, beers, preparations for making beer, 
mineral water, spring water, table water, soda water, 
fruit and vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts for making beverages, non-
alcoholic soft drinks, energy drinks, alcoholic 
beverages (except beers), wines, raki [traditional 
Turkish alcoholic drink], whisky, liqueurs, alcoholic 
cocktails, tobacco, chewing tobacco, cigarettes, cigars, 
smokers' articles including those made of precious 
metals, pipes, mouthpieces for cigars and cigarettes, 
ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, firestones, 
lighters for smokers, matches enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
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outlets, by means of electronic media or through mail 
order catalogues 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343178 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201705862 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.23, EM, 015272156 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hello Shim AB, Swedenborgsgatan 18, 11848 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Training and instruction; personal development 

training; arranging and conducting of classes; 
educational instruction; recreation and training 
services; computer training; perceptual teaching 
services; computer training; electronic games services, 
including provision of computer games on-line or by 
means of a global computer network; providing 
interactive multi-player computer games via the internet 
and electronic communication networks; provision of 
on-line computer games. 

  Klasse 44   Mental health services; behavioural analysis for 
medical purposes; provision of psychological 
information relating to behavioural modification; human 
healthcare services. 

  Klasse 45   Online social networking services accessible by 
means of downloadable mobile applications; consulting 
in the field of personal relationships. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344457 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201706076 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.12, FR, 4271856 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFRAN Filtration Systems 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Safran, 2 boulevard du Général Martial Valin, 75015 
PARIS, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Filtration equipment and apparatus for aeronautics, 
industry, defense or the space industry; air and gas 
filters; hydraulic filters. 

  Klasse 40   Filtration of liquids; gas filtration; filtering services 
intended for aeronautics, industry, defense or the 
space industry; rental of equipment and materials for 
filtration. 

  Klasse 42   Technical, scientific and industrial research in 
connection with decontamination and filtration; 
research and development of new products relating to 
decontamination and filtration; consultancy relating to 
filtration and decontamination technology; professional 
consultancy, engineering and expertise (engineering 

work) in the field of filtration and decontamination; 
testing of machines and materials; analysis and 
evaluation of filtering and decontamination apparatus 
and equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347945 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201707076 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

212 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 
ESSEN, Tyskland 
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, Werftstrasse 
112-114, 24143 KIEL, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Military underwater vehicles. 
  Klasse 37   Assembly, installation, repair and maintenance of 

watercraft, underwater vehicles. 
  Klasse 42   Implementation of measurements in relation to 

watercraft and underwater vehicles; consultancy 
services for the design of watercraft and underwater 
vehicles; preparation of technical reports in relation to 
watercraft and underwater vehicles; design, 
maintenance, development and updating of computer 
software in relation to watercraft and underwater 
vehicles; technological consultancy services in relation 
to watercraft and underwater vehicles; technological 
planning services in relation to watercraft and 
underwater vehicles; technical project management in 
relation to marine engineering; engineering services in 
relation to watercraft and underwater vehicles; 
technological planning services in relation to watercraft 
and underwater vehicles; technical drawing in relation 
to watercraft and underwater vehicles; technical 
research in the field of marine technology; research 
and development services for new products for third 
parties in the field of marine technology; provision of 
advice about technological information in relation to 
watercraft and underwater vehicles; technical 
supervision and inspection in relation to watercraft and 
underwater vehicles; design of watercraft; technical 
consultancy in the field of marine technology; technical 
consultancy services in relation to marine engineering. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1353924 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201810845 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MYLAN EMEA SAS, 117 Allée des Parcs, 69800 
SAINT-PRIEST, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical use; personal hygiene products for 
medical use; chemical preparations and substances for 
medical and pharmaceutical use; dietetic substances 
for medical purposes; food for babies for medical use; 
plasters; dressings (excluding instruments); materials 
for teeth filling and for dental impression; disinfectants 
with medical or sanitary purposes (other than soaps); 
products for destroying vermin; fungicides for medical 
purposes; vitamins; medicinal herbs and preparations 
made with medicinal herbs, medicinal teas and herbal 
teas; herbs for infusions for medical purposes; all the 
above-mentioned goods in class 05 with the exception 
of sexual aids, namely cosmetics, oils, lubricants and 
aphrodisiacs for sexual purposes. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials, including 
individual parts of these articles. 

  Klasse 16   Printed matter, teaching and instructional materials 
(excluding apparatus), books, magazines, brochures; 
periodicals, printed guides; methodological documents 
(printed matter); all these goods being intended for 
displaying medical, pharmaceutical or para 
pharmaceutical contents and information. 

  Klasse 42   Scientific researches in the field of medicine, 
pharmaceuticals and para pharmaceutical products; 
laboratory and biological research services; scientific, 
medical, chemical or agrochemical research services; 
realization (conception) in the nature of planning of 
technical projects in the pharmaceutical fields; research 
and development services for the pharmaceutical 
sector. 

  Klasse 44   Medical services; medical assistance services; 
healthcare services; providing services in relation with 
body hygiene and beauty; all these services being 
provided under medical control; technical information 
services in relation with medical, pharmaceutical or 
para pharmaceutical activities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1379181 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201716281 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.07, LI, 2016-624 
(540) Gjengivelse av merket: 

PM3 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 
SCHAAN, Liechtenstein 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Dental materials for the bleaching of teeth. 
  Klasse 5   Materials for polishing teeth; dental waxes; materials 

for relining teeth; materials for root canal filling; core 
build-up materials for use in dentistry; luting materials; 
materials for pulp protection and root treatment; 
materials for cavity treatment; materials for dentin 
wound and pulp treatment; materials used for acid 
etching and for the caries prophylaxis; dental adhesive 
agents; protective varnishes for teeth; drying and 
degreasing materials for the use in dentistry; materials 
for cosmetic restoration of damaged teeth; diagnostic 
substances for medical use; dental composites; dental 
cements; saliva diagnostic agents, preparations and 
substances for medical use; disinfectants; preparations 
for the hygiene of teeth and oral cavity; medical 
mouthwash; dental materials for the treatment of caries 
and periodontitis; color stains for use in dentistry; 
precious metal alloys and non-precious metal alloys for 
dental use; precious metals and non-precious metals 
for dental use; investment materials for dental use; 
dental adhesives; metal primers; fissure sealants; 
mixing capsules for dental materials; materials for the 
detection of plaque; dental ceramic layering; opaquers 
being dental lacquers. 

  Klasse 9   Software for dental use; scanners, apparatus for the 
processing of images, and devices for CAD-CAM-
processing. 

  Klasse 10   Apparatus, devices, tools, and instruments for dental 
use, in this class; impression devices for dental use; 
articulators for dental use; mixing devices for dental 
use; blasting devices for dental use; dosing instruments 
and apparatus for dental use; milling, grinding, and 
drilling instruments for dental use; dental plates; 
syringes; shade guides; dental strips; apparatus and 
instruments for the caries prophylaxis and for the 
treatment of periodontitis; polishing instruments; 
ceramic mixing plates, for dental use; tooth pins for 
medical use; medical dressings, coverings and 
applicators; milling and grinding machines for dental 
use and parts thereof; milling machines and grinding 
machines for dental use for the treatment of ceramics, 
metal and plastic materials, and parts thereof; milling 
and grinding tools for dental use as machine tools, and 
parts thereof; holding devices for machine tools and 
piece holders for milling and grinding machines for 
dental use. 

  Klasse 11   Dental furnaces. 
  Klasse 38   Providing access to databases. 
  Klasse 42   Cloud computing services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1382309 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201717248 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Epsilon Data Management, LLC, 6021 Connection Dr., 
TX75039 IRVING, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Business consultant services for direct marketing 
programs of others; business marketing consulting 
services; business marketing data analysis and 
modeling services; preparing and analyzing mailing 
lists for others; direct marketing advertising services for 
others; response management services; marketing 
response analysis services, namely, measurement, 
analysis and assessment of the responses and 
effectiveness of marketing, sales and advertising 
campaigns, and providing reports and 
recommendations regarding such campaigns; 
marketing campaign management services; web site 
analytic services, namely, assessing and analyzing 
web sites and web site usage for effectiveness in 
attracting and retaining customers; administrative order 
processing, namely, receiving, assembling, selecting, 
packaging, consolidating and preparing merchandise 
and marketing collateral orders for shipment; design, 
creating, and distribution of paper and electronic 
business forms; creative design and copy services for 
others, namely, creating and designing forms, logos, 
publications and marketing collateral for use in 
business operations, marketing and advertising; 
advertising agencies; marketing agency services, 
namely, marketing plan audit and analysis, marketing 
plan development, and marketing plan execution and 
reporting services; marketing consultation and 
development services for the management of 
marketing systems; providing marketing databases for 
the financial industry; tracking and monitoring of goods 
for others; business consulting services, namely, 
providing customer loyalty and promotion programs; 
database management services. 

  Klasse 42   Custom design services for the direct marketing 
programs of others utilizing computer-generated 
information; database development services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384370 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201800472 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.12, EM, 016703035 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Papyrus AB, Kronogårdsgatan 3, 43133 MÖLNDAL, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Decoration and art materials and media; art paper; 

drawing paper; papers for use in the graphic arts 
industry; papier mâché; pencils; photograph stands; 
plastics for modelling; rice paper; rulers; sketch boards; 

ivory manilaboard; advertisement boards of paper or 
cardboard; broadsheets; business card paper [semi-
finished]; carbon paper; carbon paper [finished 
products]; cellophane paper; colorboard [colored 
paperboard]; electrocardiograph paper; folios; glassine 
paper; graph paper; masking paper; mulch paper; 
paper cake decorations; paper rolls for calculating 
machines; advertising signs of cardboard; advertising 
signs of paper; adhesive pads [stationery]; writing 
paper holders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386006 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201801226 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.05, AT, AM 

52161/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 nachfolger GmbH, Böcklinstrasse 59/2, 1020 WIEN, 
Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Children's seats for use in vehicles; baby strollers. 
  Klasse 18   Baby carriers worn on the bodies. 
  Klasse 35   Retail services relating to children's seats for use in 

vehicles, baby strollers and baby carriers; the bringing 
together for the benefit of others of children's seats for 
use in vehicles, baby strollers and baby carriers, 
excluding the transport thereof, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386256 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201801269 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, GB, 

UK00003272065 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Green Street Advisors (UK) Ltd, 20 Balderton Street, 
5th Floor, W1K6TL LONDON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware, software, firmware and 
peripheral equipment; electronic and non-printed 
publications; downloadable publications; apparatus, 
instruments and media for the recording, storage, 
carriage, manipulation, transmission, reproduction, and 
retrieval of data, signals, information, code, images, 
text, video, sound and audio; CD-ROMs; DVDs; 
downloadable audio, visual and audiovisual materials; 
interactive computer software; teaching apparatus and 
instruments; computer software for collecting and 
managing data, performing analyses, conducting 
studies, and creating and generating reports; parts and 
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fittings for all the aforesaid goods. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; compilation and 
provision of business information; business research 
and advisory services; business appraisals, analysis 
and investigations; provision of commercial information; 
provision of statistical information; provision of online 
business information storage and retrieval; provision of 
corporate governance information and reports; 
including (but not limited to) all the aforesaid services 
provided by global communications networks. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; portfolio management; financial and 
investment services; investment banking consulting 
and advisory services; financial consultancy services; 
investment funds; investment funds brokerage, 
management, consultation and advisory services; 
trading of financial securities and derivatives; securities 
brokerage; provision of financial reports; financial 
valuation services; investment valuation services; 
provision of reports on stock markets; definition, 
maintenance and calculation of financial indices; 
provision of reports concerning stock exchanges, 
securities, notes, bonds, futures and options; provision 
of real estate information, reports and valuations; 
provision of property market information and reports; 
including (but not limited to) all the aforesaid services 
provided by global communications networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386326 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201801283 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Manolo Blahnik, 49-51 Old Church Street, SW35BS 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Toiletries; moisturizers, cleansing lotions (skin), 

cleaning pads (impregnated) and toners; soaps; soap 
for personal use in the form of a bar or liquid; perfumes; 
cosmetics; cosmetic cotton balls, cosmetic pads, 
cosmetic pencils, wipes impregnated with cosmetic 
removing preparations, non-woven fabric cosmetic 
wipes (impregnated); hair preparations, hair mousse, 
hair gel, hair spray, hair colourants, hair wax; hair 
lotions; shampoos; conditioners; deodorants and 
antiperspirants for personal use; body sprays; talcum 
powder; after shave lotions; eau de cologne; shaving 
preparations; non-medicated bath preparations and 
products; bath foams; bath oils; bath salts; bath and 
shower gels; air fragrancing essential oils and 
preparations; toothpaste; dentifrices; gift sets consisting 
some or all of the aforesaid goods; essential oils; pot-
pourri; nail care products and preparations, nail 
varnish, nail varnish removers, nail creams, false nails; 
nail art stickers and cuticle removers; face masks; 
massage lotions; sun care preparations. 

  Klasse 4   Candles; belting wax; grease for belts; non-slipping 
preparations for belts; Christmas tree candles; grease 
for boots; grease for leather; grease for shoes; lamp 
wicks; paper spills for lighting; wood spills for lighting; 
nightlights; oil for the preservation of leather; tapers; 
wicks for candles. 

  Klasse 9   Lenses; sunglasses. 
  Klasse 14   Jewellery and precious stones; amulets; badges of 

precious metal; boxes of precious metals; bracelets; 
brooches; presentation cases for watches; watch and 

jewellery chains; chronographs; tie clips; electric 
watches; cloisonné jewellery; cuff links; watchmaking 
dials; earrings; figurines, statues and statuettes of 
precious metal; watchmaking hands; hat ornaments; 
jewel cases of precious metal; key rings; medals; 
medallions; necklaces; ornamental pins; jewellery 
ornaments; jewellery pins; tie pins; rings; shoe 
ornaments of precious metal; straps for watches; 
trinkets; watch bands, cases, chains, crystals, glasses 
and springs; coins; watches; wristwatches; works of art 
of precious metal. 

  Klasse 21   Shoehorns; glassware; brushes for footwear; perfume 
burners; candelabra not of precious metal; candle 
extinguishers not of precious metal; candle rings not of 
precious metal; candlesticks not of precious metal; 
china ornaments; enamelled glass; figurines, statues, 
statuettes and works of art of porcelain, terracotta or 
glass; painted glassware; polishing leather; porcelain 
ware; pottery; shoe brushes; shoe trees; fitted vanity 
cases; non-electric wax polishing appliances for shoes; 
cosmetic brushes; candelabra of precious metals; 
candle extinguishers of precious metals; candle rings of 
precious metals; candlesticks of precious metals; 
cosmetic utensils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1387561 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201801631 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.08 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.20, CH, 709458 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geberit International AG, Schachenstrasse 77, 8645 
JONA, Sveits 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Apparatus for water distribution and sanitary 
installations; sanitary fittings and installations; toilets, 
floor-mounted toilets, wall-mounted toilets, shower 
toilets, toilet bowls, urinals, bidets; toilet seats (WC), 
toilet covers; water flushing installations, flushing 
devices for toilets and urinals, water flushing 
installations, fitted flushing apparatus; installations and 
component parts comprising coverings and casings for 
parts of sanitary installations, sanitary ducts and/or 
heating ducts, water flushing installations and parts of 
sanitary installations; sanitary modules, systems and 
installation casings for sanitary equipment, fittings and 
supports for systems and installation casings; water 
flushing buttons and plates; washbasins, double 
washbasins, sinks, holders and stands for washbasins; 
kitchen sinks and utility sinks; baths, spa baths, bath 
installations and fittings; showers, shower pans, shower 
cabinets, shower cubicles, shower screens for 
bathtubs; water distribution and ducts, installations, 
pipes, valves and fittings for sanitary installations; taps 
and mixer taps; mixer taps for washbasins, sinks, bath 
tubs and showers; lamps for mirrors and furniture; 
electrically heated towel rails and radiators; air dryers 
and air filtering installations, apparatus for purifying and 
deodorizing the air; distributors and dispensers for 
cleaning and disinfectant substances for toilets and 
flushing apparatus; parts and components of all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 20   Bathroom furniture; cabinets and shelving units for 
bathrooms, wall cabinets, side cabinets, upper 
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cabinets, basic cabinets with drawers and connected 
panels, cupboards, storage units; mirrors, mirror 
cabinets; frames for mirrors and picture frames; mirror 
supports; liners, door handles, hooks, poles; legs for 
furniture; sliding doors; parts and components of all the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1387565 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201801633 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.08 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.04, FR, 4386028 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARNAUD PERRET, 14 CHEMIN DE CREMELIN, 
74130 MONT SAXONNEX, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific apparatus and instruments; nautical 

apparatus and instruments; surveying apparatus and 
instruments; photographic apparatus and instruments; 
cinematographic cameras; optical apparatus and 
instruments; weighing apparatus and instruments; 
measuring apparatus and instruments; signaling 
apparatus and instruments; checking (supervision) 
apparatus and instruments; teaching apparatus and 
instruments; sound recording apparatus; sound 
transmitting apparatus; sound reproduction apparatus; 
image recording apparatus; image transmission 
apparatus; image reproduction apparatus; digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; data 
processing equipment; computers; electronic tablets; 
smartphones; electronic book readers; game software; 
computer peripheral devices; detectors; electric wires; 
electric relays; diving suits; gloves for divers; divers' 
masks; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; protection devices for personal use 
against accidents; fire extinguishers; spectacles 
(optics); 3D spectacles; virtual reality helmets; optical 
goods; spectacle cases; integrated circuit cards [smart 
cards]; bags designed for laptop computers; 
smartwatches; electric batteries; batteries for electronic 
cigarettes; charging stations for electric vehicles; 
diagnostic apparatus not for medical use. 

  Klasse 15   Musical instruments; electronic musical instruments; 
music stands; cases for musical instruments. 

  Klasse 16   Bookbinding material; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; office requisites (except furniture); 
printing type; paper; cardboard; boxes made of 
cardboard or paper; writing instruments; patterns for 
dressmaking; drawing instruments; handkerchiefs of 
paper; face towels of paper; table linen of paper; toilet 
paper; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, 
for packaging; garbage bags of paper or of plastics. 

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; 
dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); newspaper 
subscription services (for others); arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
presentation of goods on all communication media, for 
retail sale; business management and organization 
consultancy; accounting; document reproduction; 
employment agency services; business management 
for freelance service providers; computerized file 
management services; web site traffic optimization; 
organization of exhibitions for commercial or 

advertising purposes; online advertising on a computer 
network; rental of advertising time on all communication 
media; publication of advertising texts; rental of 
advertising space; dissemination of advertisements; 
advice regarding communication (advertising); public 
relations; advice regarding communication (public 
relations); company audits (commercial analyses); 
commercial intermediation services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1388383 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201801737 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.08 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.10, CH, 707623 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INVENTIO AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic measuring, checking, 

controlling and regulating (included in this class) 
apparatus for elevators, escalators, moving walkways 
and other vertical, horizontal and inclined transport 
installations, and corresponding computer programs 
and software stored in memory; electric and electronic 
control apparatus for elevators with destination call 
control; electronic controls and corresponding software 
for monitoring, controlling and regulating the operation 
of elevators, escalators, moving walkways and other 
vertical, horizontal and inclined transport installations, 
as well as building installations and access control 
systems; electronic controls and corresponding 
software for monitoring, controlling and regulating the 
access for boats, buildings, area surrounded by a 
fence, restricted areas within buildings and boats, 
elevators, escalators and moving walkways and other 
vertical, horizontal and inclined transport installations; 
electronic controls and corresponding software for 
monitoring, controlling and regulating the guidance and 
navigation systems; remote monitoring apparatus for 
monitoring the operation of elevators, escalators and 
moving walkways and other vertical, horizontal and 
inclined transport installations, building installations, 
systems for access control, guidance and navigation, of 
locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers 
and gates; remote monitoring apparatus for monitoring 
human activity in elevators, boats, buildings and public 
facilities, particularly video monitors, electric and 
electronic apparatus for remote monitoring, cameras, 
sensors, motion sensors, light barriers and infrared 
sensors; remote control apparatus for the monitoring of 
the control for elevators, escalators and moving 
walkways and other vertical, horizontal and inclined 
transport installations as well as access to elevators, 
escalators and moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations, and 
access to buildings, boats, areas surrounded by a 
fence and restricted areas within buildings and boats; 
remote monitoring apparatus and corresponding 
software for the control of light; remote control 
apparatus and corresponding software for controlling 
heating, ventilation, air-conditioning and fire alarm 
installations; control panels; level indicators; floor 
panels; car operating panels; TFT, LCD, LED, OLED 
displays, projection displays and plasma displays; 
computer screens; television screens; touch screens; 
electronic bulletin boards; computer screens, touch 
screens, television screens and projection apparatus 
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for interactions with passengers of elevators, escalators 
and moving walkways; loudspeakers; LED screens; 
emergency warning lights; electromagnetic signal 
transmitters; alarms, namely, fire alarms, break-in 
alarms, burglary alarms, flood alarms, hazard alarms, 
motion alarms, alarms for emergency calls, abuse 
alarms and incident alarms; computer equipment for 
receiving, recording, transmitting, processing, 
converting, sending and reproducing voice, audio and 
video data, drawings, images and signals in connection 
with the design, installation, maintenance and repair, 
renovation and modernization of elevators, escalators, 
moving walkways and other vertical, horizontal and 
inclined transport installations, systems for access 
control, guidance and navigation, locking systems, 
doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; 
electronic guidance systems for the orientation of users 
and flow of users; electronic navigation systems, 
particularly navigation systems based on GPS, on 
Bluetooth, on WiFi, on mobile data and on radio-
communication; electronic access control systems; 
radio frequency identification systems and components 
therefor, particularly antennas, memory chips and RFID 
card readers, for Bluetooth communication and for near 
field communication (NFC); radio frequency labels and 
identification cards (RFID); NFC labels and cards; 
readers for encoded identification cards, encoded key 
cards, encoded smart cards and encoded labels; coded 
identification cards; encoded key cards; encoded smart 
cards; encoded labels; optical code readers; biometric 
identification apparatus, particularly of the face, voice, 
iris, fingerprints and hand; mobile telephones; 
smartphones; clothing computer systems (Wearables) 
which, during use, are attached to the user body, 
namely, smartwatches, glasses, clothing or bracelets; 
goods of augmented reality and virtual reality, namely, 
3D spectacles, headphones, audio speakers, digital 
spectacles, (head mounted displays, HMD) digital 
gloves, stereoscopic 3D displays, 3D scanners, 3D 
cameras and 3D microphones; magnetic, optical and 
digital storage media; tablets; computers; network 
routers; wireless routers; interfaces (interface 
apparatus or interface programs for computers); 
microprocessors; software for creating and managing a 
database of voice, audio, video and multimedia files, 
and data for operating, power and users of elevators, 
escalators, moving walkways, building installations, 
access control systems, doors, turnstiles, swing gates, 
barriers and gates; software and application software 
for searching, playing, displaying and storing voice, 
audio, video and multimedia files; software for the 
production of virtual sound; software and application 
software for monitoring and controlling elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical and 
horizontal and inclined transport installations as well as 
installations for buildings; software and application 
software for monitoring and controlling alarm, access 
control, guidance and navigation systems; software and 
application software for mobile phones, smart phones, 
smart watches, fitness monitors and tablets for 
monitoring and controlling elevators, escalators, 
moving walkways and other vertical and horizontal and 
inclined transport installations as well as installations 
for buildings; software and application software for 
wireless routers and network routers; software and 
application software for the connection of mobile 
telephones, smartphones, smart watches, fitness 
monitors, computer clothing and tablets to building 
installations, access control, navigation and guidance 
systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and 
gates; software and application software for mobile 
phones, smart phones, smart watches, fitness monitors 
and tablets in connection with locating in and out of 
buildings, parts of buildings, public facilities, elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical and 
horizontal and inclined transport installations; software 
and application software for mobile phones, 
smartphones, smart watches fitness monitors and 
tablets, for guidance and navigation and in and out of 

buildings, parts of buildings, public facilities, and to 
elevators, escalators, moving walkways and other 
vertical and horizontal and inclined transport 
installations; electric sensors; frequency converters; 
electrical transformers; photovoltaic solar modules for 
electricity generation; electricity storage devices; 
uninterrupted power supply apparatus (apparatus for 
Uninterruptible Power); surge protection; power 
distribution devices; current rectifiers; electric current 
switches; integrated circuits; printed circuits; electric 
boards; electric control panels; electric safety devices; 
integrated safety circuits; electric and electronic locks; 
radio controlled locks; electronic publications, namely, 
downloadable magazines, material for teaching, 
training and practice, installation, repair and 
modernization instructions, manuals, newsletters, 
brochures and spare parts lists in the field of elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical and 
horizontal and inclined transport installations, access 
control, guidance, navigation and safety systems; jigs 
mainly of metal [measuring instruments]. 

  Klasse 35   Gathering, systematization and updating of data in 
computer databases; data management by computer; 
input and processing of data for users of monitoring, 
access control and guidance and navigation systems in 
computer databases; input and processing of operating 
data for elevators, escalators, moving walkways and 
other vertical transport systems, horizontal and inclined 
transport installations, building installations, monitoring, 
access control, guidance and navigation systems, 
locking systems, doors, turnstiles, revolving doors, 
barriers and gates in computer databases; creation of 
statistical reports and analysis of relating to operating 
data for elevators, escalators, moving walkways and 
other vertical, horizontal and inclined transport 
installations, building installations, monitoring, access 
control, navigation and guidance systems, locking 
systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and 
gates; administrative processing of orders by telephone 
or computer; taking orders; invoicing; e-commerce 
services, namely, provision of information on products 
through telecommunication networks for advertising 
and sales purposes; provision of information on goods, 
purchase, design, specifications rates for elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations, access 
control, navigation and guidance systems as well as 
consulting services relating thereto for advertising and 
sales purposes; wholesale and retail of spare parts and 
components of elevators, escalators, moving walkways 
and other vertical, horizontal and inclined transport 
installations, access control, navigation and guidance 
systems, locking systems, door openers, door closers, 
doors, turnstiles, revolving doors, barriers and gates 
(also via the Internet); advertising, marketing and sales 
promotion; advertising using computer screens, touch 
screens, television screens, projection apparatus, video 
projectors and electronic bulletin boards; rental of 
advertising space; provision of advertising space, and 
advertising time and advertising media; organization 
and management of customer loyalty programs; 
organization of trade fairs and exhibitions for economic 
or advertising purposes. 

  Klasse 37   Provision of construction information; building 
consultancy; information on the repair, operation of 
maintenance, servicing and overhaul of elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations, access 
control, navigation and guidance systems, locking 
systems, doors, door openers, door closers, gates, 
turnstiles, revolving doors and barriers; installation, 
maintenance, repair and overhaul of elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations, as well as 
building elements and components as parts of these 
installations; works of installation, maintenance, repair 
and construction for the modernization of elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations, as well as 
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building elements and components as parts of these 
installations; partial dismantling of existing elevators, 
escalators and moving walkways, for the preparation of 
the modernization thereof; consulting on the 
installation, maintenance, repair, overhaul and 
modernization of elevators, escalators, moving 
walkways and other vertical, horizontal and inclined 
transport installations as well as building elements and 
components as parts of these installations; 
implementation of measures on preventive 
maintenance of elevators, escalators, moving walkways 
and other vertical, horizontal and inclined transport 
installations, access control systems, locking systems, 
doors, door openers and door closers, gates, turnstiles, 
swing gates and barriers and components thereof; 
consulting on the installation, maintenance, repair, 
overhaul and modernization of access control, 
guidance and navigation systems, locking systems, 
doors, door openers and door closers, gates, turnstiles, 
swing gates, barriers and gates; installation, 
maintenance, repair, overhaul and modernization of 
elevators, escalators, moving walkways, access 
control, navigation and guidance systems, locking 
systems, doors, door openers and door closers, gates, 
turnstiles, swing gates and barriers through remote 
access with a communication link, particularly via the 
Internet; installation, maintenance, repair, overhaul and 
modernization of alarm and monitoring systems as well 
as consulting related thereto; installation, maintenance 
and repair of computers and of apparatus for 
telecommunications. 

  Klasse 38   Provision of communication links with data banks; 
provision of access to platforms and portals on the 
Internet; provision and transmission of voice, audio, 
and video data, messages, texts, drawings, images via 
analog and digital communication networks, radio 
networks and wired telecommunication networks; 
communication services by telephone; paging services 
by radio or telephone; provision of telecommunications 
links for hotlines and call centers; electronic exchange 
of messages by means of online chatrooms, online 
discussion sites and Internet forums; provision of 
telecommunication links for data exchange between the 
central computing apparatus and elevators, escalators, 
moving walkways and other vertical, horizontal and 
inclined transport installations, building installations, 
access control, navigation and guidance systems, 
locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers 
and gates; provision of access to operating data of 
elevators, escalators, moving walkways and other 
vertical, horizontal and inclined transport installations, 
building installations, access control, navigation and 
guidance systems, locking systems, doors, turnstiles, 
swing gates and gates by means of a communication 
network; provision of access to data that informs about 
disorders of elevators, escalators, moving walkways 
and other vertical, horizontal and inclined transport 
installations, building installations, access control, 
navigation and guidance systems, locking systems, 
doors, turnstiles, swing gates and gates by means of a 
communication network; transmission of electronic data 
and voice signals, and data of all types for the purpose 
of monitoring, control, maintenance and repair of 
elevators, escalators, moving walkways and other 
vertical, horizontal and inclined transport installations; 
transmission of signals of alarm apparatus and access 
control systems; transmission of emergency messages 
via computer networks and telecommunication 
networks; transmission of data and signals of 
navigation and guidance systems for tracking people 
and objects and the orientation of persons inside and 
outside buildings; electronic transmission, via computer 
and telecommunication networks, of messages, 
notifications, entertainment, images, advertising 
information, elevator position information and 
emergency information for users of elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations; electronic 
transmission, via computer and telecommunication 

networks, of teaching and training as well as 
installation, modernization and repair instructions; 
rental and provision of access time to data in computer 
databases; rental of telecommunication apparatus. 

  Klasse 42   Research and development in the field of elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations, access 
control, navigation and guidance systems, locking 
systems, doors, turnstiles, swing gates, gates, barriers 
and gates; research and development in the field of 
safety engineering; research, monitoring and analysis 
and monitoring of the traffic flow inside, between and 
outside buildings; development, design and 
construction of elevators, escalators, moving walkways 
and other vertical, horizontal and inclined transport 
installations, monitoring, access control, guidance and 
navigation, locking systems, doors, turnstiles, swing 
gates, barriers and gates; engineering planning and 
engineering services in the field of elevators, 
escalators, moving walkways and other vertical, 
horizontal and inclined transport installations, 
surveillance systems, access control, guidance and 
navigation systems, locking systems, doors, turnstiles, 
swing gates, barriers and gates; carrying out quality 
control tests and technical tests; energy audits; 
computer-aided remote maintenance of software, for 
monitoring and control of elevators, escalators, moving 
walkways and other vertical, horizontal and inclined 
transport installations, building installations, security, 
access control, guidance and navigation systems, 
locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers 
and gates as well as building elements and 
components as parts thereof; remote monitoring of 
elevators, escalators, moving walkways and other 
vertical, horizontal and inclined transport installations, 
building installations, security systems, access control, 
guidance and navigation systems, locking systems, 
doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates via 
communication link by means of computer systems for 
monitoring the operating condition of the aforesaid 
goods; diagnosis, particularly remote diagnosis relating 
to a need for maintenance as well as to malfunction of 
elevators, escalators, moving walkways and other 
vertical, horizontal and inclined transport installations, 
building installations, security systems, access control, 
guidance and navigation systems, locking systems, 
doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates via 
communication link using computer systems for 
detecting incidents; analysis and evaluation of 
operating data for elevators, escalators, moving 
walkways and other vertical, horizontal and inclined 
transport installations, building installations, security 
systems, access control, guidance and navigation 
systems, locking systems, doors, turnstiles, swing 
gates, barriers and gates; analysis and monitoring of 
telecommunication signals; programming, 
development, installation, updating and maintenance of 
software and application software as well as consulting 
services relating thereto; design and development of 
virtual reality and augmented reality software; 
programming of software for Internet platforms; 
providing of Internet platforms (software); provision of 
software via computer networks (in particular the 
Internet) and telecommunication networks; provision of 
online and offline software via a computer network or a 
telecommunication link, relating to the use of education 
and training material, instructions for installation, repair 
and modernization; provision of online and offline 
software tools for building, configuration and design of 
elevators, escalators and moving walkways; temporary 
online providing of non-downloadable applications for 
the use of a cloud computing network and for the 
access to it; SaaS (software as a service); design of 
voice and data communication interfaces (software) for 
connections to computer data banks and call centers; 
provision of online and offline software tools for 
monitoring human activity in elevators, boats, buildings 
and public facilities; provision of software for 
automatically operating of emergency messages via 
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computer networks and telecommunication networks; 
computer services, namely, design and programming of 
software for management of user rights in computer 
networks; computer security services consisting of the 
issuance and management of digital keys; design and 
programming of computer software for the 
authentication of smart cards and the management of 
user rights and related applications; software rental. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1388518 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201802004 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a shadowed rectangular which 

compasses the words "WONDERSHARE" and the 
stylized "W". 

(730) Innehaver: 
 Wondershare Technology Co., Ltd., West of Donghuan 

Road, North of 1-4 Road, South of 1-3 Road, Room 
No. 2, Floor 6, Building No. 8 of East of Liuwu Building, 
LHASA, TIBET, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Satellite transmission; providing online forums; 

providing access to databases; streaming of data; radio 
broadcasting; transmission of electronic mail; 
telecommunications routing and junction services; 
videoconferencing services; communications by 
computer terminals; voice mail services. 

  Klasse 41   Teaching; arranging and conducting of symposiums; 
on-line publication of electronic books and journals; 
layout services, other than for advertising purposes; 
film production, other than advertising films; production 
of radio and television programmes; entertainment 
information; cinema presentations; game services 
provided on-line from a computer network; 
photography; production of music; providing on-line 
electronic publications, not downloadable. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1388546 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201802008 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.15 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.25, DE, 30 2017 024 

257 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fermacell GmbH, Dusseldorfer Landstrasse 395, 

47295 DUISBURG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Provision of information and advisory services relating 
to e-commerce. 

  Klasse 37   Construction; construction consultancy; provision of 
online-information in the field of construction; provision 
of information in the field of construction. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1388978 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201802067 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AFE Group Limited, 35 Bryggen Road, North Lynn 
Industrial Estate, PE302HZ KINGS LYNN, NORFOLK, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Catering apparatus and installations, namely cooking 

apparatus, range cookers, ovens, convection, steam 
and baking ovens, hotplates, freestanding and 
countertop fryers, commercial catering fryers, grills, 
chargrills, griddles, water boilers, refrigeration and 
freezing apparatus, ice making machines, ice cube 
making machines, machines for making ice cream, 
heated food servery units, hot cupboards and trolleys, 
heated food display apparatus and installations, 
refrigerated food display apparatus and installations; 
apparatus and installations for cooking, heating and 
warming of food and drinks; apparatus and installations 
for serving of food and drinks, namely heated food 
servery units, hot cupboards and trolleys, heated food 
display apparatus and installations, refrigerated food 
display apparatus and installations; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; but not including sinks and 
parts and fittings thereof made of ceramic or enamel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1389859 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201802302 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FIL KATIA, S.A., Avenida Catalunya, s/n, 08296 

CASTELLBELL I EL VILAR (BARCELONA), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; bookbinding material; paper and 
cardboard templates; adhesives (glues) for stationery 
or household use; artists' materials; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); printing type; printing blocks. 

  Klasse 23   Yarns and threads for textile use; spun cotton; cotton 
yarns and threads; embroidery yarns and threads; 
hemp yarns and threads; bobbins; coir yarns and 
threads; sewing yarns and threads; spun thread and 
yarn; threads; rubber yarns and threads for textile use; 
chenille yarns and threads; fiberglass yarns and 
threads for textile use; yarns and threads made of 
plastic materials for textile use; yarns and threads 
made of plastic materials for textile use; spun wool; 
woolen yarns and threads; linen yarns and threads; 
rayon yarns and threads; spun silk; silk yarns and 
threads; jute yarns and threads; darning yarns and 
threads. 

  Klasse 35   Business management, assistance services for the 
operation of companies as franchises, services that 
involve issuing franchises concerning assistance in 
running or managing a commercial venture; 
commercial administration; import-export services, 
exclusive commercial representation services for wool 
for handcrafts and woolen clothing; information and 
advisory services relating to retail sales, as well as 
sales by means of global computer networks 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1389985 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201802318 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.10.11, CH, 710399 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VF International Sagl, Via Laveggio, 5, 6855 STABIO, 

Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins; 
luggage and transport bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags, 
handbags, shoulder bags, fanny packs and travel bags, 
suitcases and backpacks; key cases; wallets. 

  Klasse 25   Clothing; sports clothing; sweatshirts; shirts; polo 
shirts; padded jackets and waterproof jackets; 
tracksuits; thermal clothing; jackets; coats; tee-shirts; 
vests; wind-resistant jackets; parkas; trousers; 
cardigans; sweaters; hats; footwear; shoes; boots; 
bandanas (neckerchiefs); bathing suits; bathing caps; 
bath robes; bath sandals; beach clothes; beach 
footwear; belts (clothing); boxer shorts; clothing for 
gymnastics; clothes for cyclists; dresses; football boots; 
gloves; gymnastic shoes; headbands (clothing); 
hosiery; knitwear (clothing); leggings (pants); motorists' 
clothing; neckties; overcoats; scarves; ski boots; ski 
gloves; skirts; socks; suits; underwear; waterproof 
clothing. 

  Klasse 35   Retail sale services for clothing, footwear, bags, 
sporting articles, perfumes, cosmetic products, 
spectacles, watches, sunglasses, jewellery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1390492 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201802391 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DRESSLIKEME LLC, 8 The Green Ste A, c/o A 
Registered Agent, Inc., DE19901 DOVER, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Affiliate marketing; arranging and conducting special 

events for commercial, promotional or advertising 
purposes; business management services, namely, 
managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, 
supply and demand forecasting and product distribution 
processes for others; displaying advertisements for 
others; on-line advertising on a computer network; on-
line advertising services for others; online advertising 
and promotional services; pay per click advertising; 
preparation of custom advertisements for others; 
preparing advertisements for others; promoting the 
goods and services of others by arranging for 
businesses to affiliate their goods and services with the 
goods and services of third parties by means of 
sponsorship relationships; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate 
their goods and services with an awards program, a 
sports competition and sporting activities; promoting 
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the goods and services of others by arranging for 
businesses to affiliate their goods and services with the 
goods and services of third parties by means of 
sponsorship relationships; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate 
their goods and services with an awards program, a 
sports competition and sporting activities; promotional 
advertising of products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and license 
agreements relating to online social media events. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1391111 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201802758 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.07, DE, 30 2017 105 

738 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 2, 95448 
BAYREUTH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewellery; clocks. 
  Klasse 18   Bags for sports; cosmetic purses; vanity cases sold 

empty; leisure bags; backpacks; beach bags; 
suitcases; travel bags; umbrellas; parasols. 

  Klasse 24   Towels made of textile fabrics; bath towels 
  Klasse 25   Clothing; swimwear; beachwear; headgear for wear; 

footwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1395611 
(151) Int.reg.dato: 2018.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201804235 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COMAPA 2001, S.L.U., Av. de la Industria, 32, 28108 

ALCOBENDAS (MADRID), Spania 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Processed meat products; charcuterie; meat; salted 

meats; pork loin; salami-type sausages; blood 
sausages [charcuterie products]; hams; dried meat; 
bacon; salami; preserves, pickles; canned meat; 
smoked bacon; pork rinds; fat; hamburgers; sausages; 
cheeses; processed olives; chorizo; pâtés; smoked 

meat; cured meats. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1400220 
(151) Int.reg.dato: 2018.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.01.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201811765 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 boldT AG, c/o Vistra Zürich AG, Talstrasse 83, 8001 
ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business consulting for companies, escorting of third 

parties for commercial business management; 
commercial business management advice; advice in 
the field of company organization; public relations 
services; advice relating to mergers, acquisitions and 
sale of companies; marketing research; support, 
consulting, information and research services in the 
fields of company administration and company 
management as well as in business; company 
communication; marketing assistance services; market 
analysis, study and prospecting; business process 
management services and related services provided by 
consultants. 

  Klasse 45   Legal services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1413181 
(151) Int.reg.dato: 2018.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.02.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201811211 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2018.02.09, FR, 4427303 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Efficiency experts and business information; business 

management and organization consultancy; 
administrative assistance in the editing of bids; 
administrative assistance in managing calls for tender; 
administrative assistance in analyzing responses from 
suppliers; opinion polling; business inquiries; business 
research; business management; business 
administration; office functions; efficiency experts; 
economic forecasting; market research; projects 
(business management assistance); business 
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information and inquiries provided by consultants 
operating in call centers via telephone, electronic 
means and fax; computerized file management; 
processing of data, signals, images and information 
processed by computers; advertising in relation to the 
operation and management of hotel establishments; 
point-of-sale advertising; distribution of prospectuses, 
samples and advertising articles; promotion and 
publicity; dissemination of advertisements and 
advertising matter; publication of publicity texts; 
dissemination of information or messages for 
advertising purposes by telephone, computer terminals 
or the press; rental of advertising space; publicity 
columns preparation; sales promotion for others; 
consultancy relating to marketing, advertising and 
business communication; preparation or assistance in 
the preparation of marketing plans, marketing 
strategies; communications agencies (public relations), 
commercial information agencies; consultancy relating 
to graphic communication (advertising); advertising by 
mail order; radio advertising; television advertising; 
organization of shows for commercial or advertising 
purposes; organization of exhibitions for commercial 
purposes; publicity material rental; business 
management of hotels; business management of real 
estate affairs and real estate business management, 
including business management of hotels, motels, hotel 
complexes, apartments and hotel residences; business 
consultancy and providing of business information, 
business promotion in all forms and on all kinds of 
media, including via a computer communications 
network (the internet or an intranet), and in particular by 
providing privileged user cards; organization and 
management of business customer loyalty operations 
in particular by means of loyalty cards; business or 
administrative management of the reality and quality of 
services rendered to others; business consulting 
services in the field of travel and travel planning; 
providing airfare and hotel rate comparison information; 
business management and organization consultancy in 
relation to franchises; marketing and communications 
(marketing); business information and reports relating 
to franchises; project studies in relation to marketing; 
consultancy and assistance in the management and 
organization of business affairs within a franchise 
network; services of a franchiser, namely business and 
industrial operation and management assistance; 
commercial operation of hotel complexes, motels, 
holiday homes, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars 
(except clubs). 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
real-estate valuations; financing services; financial 
analysis; mutual funds and capital investments; 
financial consulting; financial evaluation (insurance, 
real estate); fund investment services; stockbroking 
agency services; mutual funds; capital investments; 
insurance; management of real estate and 
accommodation, including hotels, motels, hotel 
complexes and apartment hotels; accommodation 
bureaux (apartments), accommodation and lodging 
management, real-estate hire-purchase financing, 
rental of apartments, studios and rooms; rental of real 
estate; brokerage of real estate; fiduciary services; 
financial management; financial information; financial 
information via websites; organization of financing of 
construction projects; electronic transfer of funds. 

  Klasse 43   Hotel services, providing of food and drink; temporary 
accommodation; hotels; cafeterias, tea rooms, bars 
(other than clubs); travel agencies, namely booking 
hotel rooms for travelers and temporary lodgings; travel 
agency services, namely, bookings of restaurants and 
meals; providing information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services, namely serving food and drinks for guests; 
reservation, rental and hiring of conference and 
meeting halls, rooms and spaces; reservation, loan and 
rental of rooms, halls and spaces for seminars, 
banquets, cocktails and receptions; consultancy and 
advice (non-business) in the fields of hotels and 

restaurants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1415719 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201810282 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"INTERSTROYVENT", Piskarevskiy pr-kt, 2, korp. 2, 
liter Sch, pomeschenie 208, 195027 SAINT-
PETERSBURG, Russland 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 35   Sales promotions at point of purchase or sale, for 
others; advertising; retail store services, on-line retail 
store services and wholesale services in the field of 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1417365 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201810558 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2017.12.24, CH, 716343 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUCHERER 1888 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bucherer AG, Langensandstrasse 27, 6005 LUZERN, 
Sveits 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Timepieces, jewels. 
  Klasse 35   Retail sale (in business premises and online shops) of 

timepieces of all kinds and their spare parts, of jewelry, 
precious stones, ornaments of all kinds, chronometric 
instruments, jewelers’ goods, precious metals and their 
alloys and goods made of these materials or coated 
therewith, namely rings, necklaces, bracelets and 
earrings, of diamonds and diamond jewelry. 

  Klasse 42   Design services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1420902 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201811584 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.10, EM, 016580565 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lindab AB, 26982 BÅSTAD, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Coatings; protective surface coatings for use on 
metals or for use on building materials, building 
elements or building components of metal or 
substantially of metal and their alloys; paints. 

  Klasse 6   Building materials, building elements or building 
components of metal or substantially of metal and their 
alloys; transportable buildings of metal; steel buildings; 
wall structures of metal; walls of metal; wall claddings 
and coverings of metal for building; metal roofing; roof 
materials and coverings of metal; sheets and plates of 
metal; metallic roof protection products including roof 
security means in the form of ladders, roof bridges and 
railings; roof drains and parts therefor, all of metal, 
namely gutters, downspouts, jointing means, hangers, 
fasteners, bends, joints, shoes, drainshoes, adjustable 
shoes, stopends, adjustable branchpipes, connectors, 
leaf traper, miters, offsets, screws, extensions, nozzle 
pieces and protective profiles; doors of metal or 
substantially of metal; screws, nails, rivets, metal 
fittings and strips for building purposes; ironmongery, 
small items of metal hardware; fastening devices of 
metal; metal clips; ventilation fittings of metal or 
substantially of metal (with and without seals, dampers, 
connectors); pipes, tubes, ducts of metal; vents, grilles, 
connectors, fasteners and suspensions of metal for use 
in ventilation, air-conditioning, warm-air heating and 
exhaust systems; parts of and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1420997 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201811597 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Craze Foods Limited, 61 Grosvenor Street, W1K3JE 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk based drinks [milk predominating]; milk drinks; 

coconut milk; rice milk; coconut milk drinks; rice milk 
drinks; cashew milk drinks; coconut fat; flavoured milk 
beverages; drinks made from dairy products; flavoured 
milk, milkshakes and milk based beverages; soy milk; 
fruit jams; preserved fruit and vegetables; ready cooked 
meals consisting principally of meat, eggs or 
vegetables; yogurt, yogurt-based beverages; whipping 
cream; prepared nuts, seasoned nuts, roasted nuts; nut 
milk; edible oils and fats; snack foods made from fruits 
and vegetables; peanut milk; milk of almonds 
[beverage]; coconut milk-based beverages containing 
fruit juices. 

  Klasse 30   Cocoa [roasted, powdered, granulated, or in drinks]; 
aerated drinks [with coffee, cocoa or chocolate base]; 
drinks containing cocoa; drinks prepared from cocoa; 
chocolate based drinks; drinks flavoured with 
chocolate; popcorn; coffee, tea, herbal teas; iced tea; 
cocoa and artificial coffee; rice; flour and preparations 
made from cereals; flavourings made from meat; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; natural 
sweeteners; noodles; spaghetti; pancakes; pasta; 
bakery products; nuts (confectionery); rice-based snack 
foods; cereal based snack foods; wheat-based snack 
foods; corn-based snack foods; maize based snack 
foods; granola-based snack foods; flour based savoury 
snacks; snack foods consisting principally of bread; 
prepared savoury foodstuffs made from potato flour; 
prepared meals consisting primarily of rice or pasta; 
prepared meals in the form of pizzas. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1421259 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201811649 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, US, 87456079 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARTHUR J. GALLAGHER & CO., 2580 Golf Road, 
IL60008 ROLLING MEADOWS, USA 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, pamphlets, white papers, and brochures in 
the field of insurance; computer programs for use in 
database management of insurance claims and 
insurance risk evaluation data in the field of insurance 
risk management; software, namely, computer software 
for use in processing, filing and managing insurance 
claims; downloadable computer application software for 
mobile phones, portable media players and handheld 
computers for use in accessing insurance claims 
information via the internet through a portal interface. 

  Klasse 16   Printed materials namely, written articles in the field of 
insurance coverage. 

  Klasse 35   Insurance claims auditing services; medical claims 
management services, namely, receiving, data 
entering, and re-pricing of transactions that are 
originated by physicians, hospitals, and ancillary 
medical care providers; business advisory services in 
the fields of international human resources and 
employee benefits; human resources management 
services; providing on-line business information 
regarding human resources management; customized 
business consultation regarding selection of workers 
compensation specialty provider networks and workers 
compensation specialty provider claims administration 
to employers in accordance with state worker's 
compensation laws and administrative rules for the 
treatment, diagnostic testing and specialist care of 
workers; business research, namely, providing data 
analysis of workers compensation medical providers 
and treatment plans; prepare business reports for 
others relating to workers compensation insurance 
claims from information obtained over a global 
communications network; business risk management 
consultation regarding business risk assessment 
evaluation, conducting business hazard surveys, 
business data analysis of insurance losses, business 
auditing and insurance claims auditing services for 
compliance with federal and state occupational safety 
and health administration regulations, property and 
liability business risk and cost assessment services; 
disaster recovery services, namely, business continuity 
consulting and planning; business investigations; crisis 
management in the nature of business risk 
management services; business and human reputation 
investigations and business and human reputation 
restoration in the nature of business risk management 
services and business risk consulting services; 
business risk management consultation services 
relating to cyber security and non-cyber security 
breaches and oversight of alternative business risk 
management strategies; financial record keeping for 
insurance risk management and regulatory compliance 
purposes related to evaluating and administering costs 
of crisis management, security breaches, institutional 
response costs, and targeted communications costs; 
business risk assessment services, namely, ergonomic 
risk evaluations relating to commercial matters and 
ergonomic risk statistical evaluations of insurance 
claims performance measures for others; business 
evaluation of worker safety programs and developing 

business risk management programs for others; 
preparing business reports for others relating to 
insurance claims; business consultation services, 
namely, financial accounting for regulatory compliance 
by management officers; business risk management 
consultation, namely, critical incident and loss 
prevention, international risk management, and risk 
management consulting; managed care services, 
namely, health care cost containment, health care 
utilization review and pre-certification services, health 
care cost review, computerized database management 
and electronic processing of health care information; 
business consulting services, namely, assisting 
evangelical organizations in the creation and oversight 
of alternative business risk strategies and conducting 
business audits for evangelical organizations with 
respect to their insurance alternative risk management 
vehicles; business administration of programs for 
corporate clients intended to lower health care costs 
and increase business productivity through employee 
health, wellness, and nutritional changes; healthcare 
analytics, namely, collection and analysis of quality 
metric data for a network of healthcare providers and 
employee health professionals for business purposes; 
providing an insurance exchange in the nature of a 
marketplace that offers purchasers of insurance and 
other benefits products a variety of plans and products 
from multiple providers; operating an online 
marketplace for sellers and buyers of insurance 
products and services; promoting the services of others 
by means of an online exchange featuring insurance 
plans, products and services; charitable services 
featuring the collection and charitable distribution of 
stuffed bears; charitable services, namely, organizing 
and conducting volunteer programs and community 
service projects; insurance claims administration; 
administering self-insurance programs for others; 
insurance administration services in the field of health 
insurance, general liability, accident insurance, dental 
insurance, vision insurance, life insurance, long term 
disability insurance, long term care insurance, critical 
illness insurance, insurance annuities, terrorism 
insurance, workers compensation insurance, real and 
personal property insurance, automobile insurance, 
professional liability and medical malpractice insurance.

  Klasse 36   Appraisals for insurance claims of real estate; 
worker's compensation assessment evaluation, 
namely, claims administration in the field of workers' 
compensation; insurance brokerage, and administration 
of self-insurance programs for others, namely, 
alternative financial risk transfer and captive 
management insurance and reinsurance, and property, 
casualty professional lines and workers' compensation 
insurance; insurance brokerage, namely, arrangements 
for fronting and reinsurance placement; insurance 
consulting; insurance claims processing; insurance 
services, namely, managing and processing claims for 
workman's compensation and OSHA injuries and 
liability insurance claims; appraisal of various types of 
insurance risks, namely, health insurance, general 
liability, accident insurance, dental insurance, vision 
insurance, life insurance, long term disability insurance, 
long term care insurance, critical illness insurance, 
insurance annuities, terrorism insurance, workers 
compensation insurance, real and personal property 
insurance, automobile insurance, professional liability 
and medical malpractice insurance appraisals of 
alternative risk and captives insurance pools, property, 
casualty, cyber liability, fine arts, management liability, 
terrorism, environmental liability, and trade credit and 
political risk; insurance agency services, insurance 
brokerage services and insurance administration 
services, namely, providing wrap-up or owner-
controlled insurance programs for the construction 
industry via online computer software; financial 
planning consultation; insurance brokerage services, 
insurance agency services in the field of health 
insurance, general liability, accident insurance, dental 
insurance, vision insurance, life insurance, long term 
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disability insurance, long term care insurance, critical 
illness insurance, insurance annuities, terrorism 
insurance, workers compensation insurance, real and 
personal property insurance, automobile insurance, 
professional liability and medical malpractice insurance; 
investment advisory services; investment brokerage; 
employee benefit advisory services for benefit plans 
concerning insurance and finance; consulting services 
in the field of employee financial benefit plans 
concerning insurance and finance; employee benefits 
insurance brokerage in the field of life, health and 
accident insurance; employee benefits consulting 
services, namely, management of employee financial 
benefits programs and insurance coverage; providing 
information in the field of employee insurance benefit 
plans via a website for the purpose of managing 
employee insurance benefit plans; medical insurance 
brokerage services for international travelers, namely, 
underwriting medical insurance; international financial 
risk management; management of international 
employee benefits insurance programs and insurance 
coverage actuarial services; providing insurance 
brokerage services in the field of business crisis 
management and related costs, namely, provision of 
insurance to restore the reputation of persons and 
businesses; providing insurance actuarial services for 
costs of restoring business reputation; insurance 
brokerage services, namely, providing insurance for the 
cost of managing business reputation damaged by 
cyber security and non-cyber security breaches, 
remediation response costs and targeted 
communications response costs; management of 
international employee benefits insurance programs 
and insurance coverage; reporting service in the nature 
of providing information in the field of international 
pensions and other employee financial benefit plans; 
providing financial research services in the field of 
international pensions and other employee benefits; 
insurance underwriting for aviation, inland marine, 
automobile and ocean cargo insurance programs; 
claims adjustment in the field of insurance using 
insurance adjuster analytics; charitable fundraising 
services, by means of organizing and conducting 
fundraising events; insurance administration for 
travelers, namely, provision of insurance for medical 
expenses, emergency evacuation and repatriation, pre-
departure trip cancellation, post-departure trip 
interruption, travel delay, loss, delay or damage to 
baggage and personal effects and accidental death and 
dismemberment while on trip; preparation of financial 
reports for others relating to workers compensation 
insurance claims from information obtained over a 
global communications network; preparing financial 
reports for others relating to insurance claims. 

  Klasse 41   Providing non-downloadable on-line electronic 
newsletters in the field of insurance; publication of 
books, magazines and reference texts; educational 
services, namely, organization of conferences and 
seminars in the field of health insurance, general 
liability, accident insurance, dental insurance, vision 
insurance, life insurance, long term disability insurance, 
long term care insurance, critical illness insurance, 
insurance annuities, terrorism insurance, workers 
compensation insurance, real and personal property 
insurance, automobile insurance, professional liability 
and medical malpractice insurance appraisals of 
alternative risk and captives insurance pools, property, 
casualty, cyber liability, fine arts, management liability, 
terrorism, environmental liability, and trade credit and 
political risk; electronic publication of reference 
materials, namely, publishing of newsletters in the field 
of international pensions and other employee benefits; 
organizing and providing educational conferences and 
seminars in the field of international pensions and other 
employee benefits, insurance risk management for 
evangelical organizations; educational services, 
namely, providing non-downloadable webinars in the 
field of insurance risk management and insurance 
coverage for evangelical organizations; educational 

services, namely, providing online, customizable, 
training programs that teach best practices for reducing 
the risk of employee injury and illness caused by 
accidents, natural hazards, mechanical hazards, 
hazardous substances, and personal interactions; 
providing online guidelines in the field of risk 
management for human resources departments. 

  Klasse 42   Safety engineering; occupational safety health act 
compliance inspection, namely, inspection of escape 
structure, disability accommodation structures, and 
building safety structures; providing a website featuring 
non-downloadable software for managing insurance 
claims information in the fields of business and financial 
insurance risk management; providing temporary use 
of on-line non-downloadable computer software for 
processing, filing and managing insurance claims 
information data analytics relating to insurance; 
providing a website featuring computer applications 
and non-downloadable software and information 
storage and retrieval services for managing insurance 
claims information in the fields of business and financial 
insurance risk management; providing temporary use 
of on-line non- downloadable computer software for 
decision intervention and analytics for processing, filing 
and managing insurance claims; design and provision 
of computer applications and online non-downloadable 
computer software for information storage and retrieval 
services in the field of insurance risk management; 
design and provide a website featuring online non-
downloadable software for the administration of 
insurance claims. 

  Klasse 44   Health care services, namely, wellness programs; 
providing wellness services, namely, personal 
assessments, personalized routines, maintenance 
schedules, and counseling, all related to health and 
wellness; providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to corporate clients to help their 
employees make health, wellness and nutritional 
changes in their daily living to improve health; 
consultation services in the field of wellness programs; 
providing on-line information in the fields of all of the 
foregoing services. 

  Klasse 45   Consultancy on regulations on safety at work; patient 
advocacy services, namely, advocating in the field of 
long term care and health insurance for employees of 
third parties in the process of obtaining health care in 
medical facilities; providing patient advocate services to 
hospital patients and patients in long-term care facilities 
in the field of health management; occupational safety 
and health compliance inspection, namely, inspection 
of factories for safety purposes; providing on-line 
information in the fields of all of the foregoing services.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1421720 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201811715 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.24, EM, 017723081 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG, Industriestr. 23, 
32139 SPENGE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; reinforcing elements for 
concrete building components; reinforcing channels, 
studrails, shear reinforcements, reinforcing anchors, 
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double-headed anchors, sandwich anchors, single 
shear dowels; anchor channels, railing fastening 
channels and mounting channels, holders for the 
aforesaid channels and parts for suspension thereon, 
including railing posts; welded structures of stainless 
steel, in particular for troughs, containers, housings, 
frames and racks; stainless steel fastenings for special-
purpose building structures and building refurbishment; 
metal fastenings for monuments and restoration of old 
buildings and concrete fastenings, in particular strain 
and tension anchors, needle-type anchors, retaining 
plates and diagonal crosses, substructures, metallic 
anti-vermin structures, anchor channels, anchor 
channel welded structures, curved anchor channels, 
ribbed steel for floors and reinforcing structures, edge 
protection and stair tread profiles, anchoring and 
welding plates and profiles, mounting plates and 
mounting profiles, joint covers and clamping profiles; 
heavy-load fastenings, frames, racks and claddings for 
special-purpose building structures, including tunnels, 
bridges, wooden structures, power stations, swimming 
pools, glass facades, all the above mentioned products 
made of metal; standard parts and dowels of stainless 
steel, in particular threaded rods, screws, nuts, 
washers and anchor systems; metal fastenings for 
heavy loads; heavy-load fastenings of metal for 
masonry and concrete; masonry fastenings (made of 
metal), in particular masonry facade fastenings, 
standard support brackets, angle support brackets, 
angle supports, cavity wall anchors, rotary anchors, 
special holding anchors, masonry reinforcement 
perforated tape, prefabricated part lintel fastenings for 
masonry facades, scaffolding anchors for masonry 
facades; prefabricated part facade fastenings, in 
particular concrete facade support anchors, panel 
anchors, clamping anchors, bearing and slope brackets 
for prefabricated part facades, concrete facade holding 
anchors, toothed holding anchors, pressure tension 
anchors, pressure supports, anchor channels, rails 
featuring head bolts, anchor channels for prefabricated 
part lintel fastenings; blanks of stainless steel, in 
particular laser blanks, plasma blanks, water-jet blanks, 
shear blanks, saw blanks; trapezoidal sheet metal 
fastening channels made of metal; metallic turned and 
milled parts, in particular automatic turned and milled 
parts, flat-milled components, toothed components, 
threaded parts featuring metric standard threads; 
metallic bevelled profiles, curved profiles, pressed and 
stamped parts; non-electric cables and wires of 
common metal; metal connecting elements for concrete 
building components; anchors and anchor fittings for 
construction; pipes and tubes of metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; safes; metal building 
materials; ores; industrial components, facade 
fastenings, wall reinforcements and specialised 
fastenings for structures, all being of metal; 
connections of metal; connections of stainless steel; 
horizontal connections of metal; horizontal connections 
of stainless steel; dowel connections (made of metal); 
metal mouldings; mouldings of stainless steel; rolled 
profiles of metal; rolled profiles of stainless steel; 
shaped, turned and punched parts of metal; shaped, 
turned and punched parts of stainless steel; releasing 
parts of metal; releasing parts of stainless steel; 
assemblies of metal; tanks of metal; frames made of 
metal; metal drums; basins of metal. 

  Klasse 7   Machines for the treatment of materials and for metal 
treating and metalworking; machine coupling and 
transmission components and apparatus; turned parts 
and milled parts of metal (machine parts), vacuum 
valves of metal (machine parts), parts, of metal, for 
installations (machine parts), not included in other 
classes. 

  Klasse 17   Insulating materials; insulating materials for thermal 
insulation; insulating materials for thermal separation; 
insulating materials for thermal insulation in the field of 
fixing facades; insulating materials for thermal 
separation in the field of fixing facades; pressure-
transferring insulating materials; mechanically loadable 

insulating materials. 
  Klasse 37   Building, repair of facade fixings, installation of facade 

fixings, installation of fixing systems for curtain facades 
of finished concrete parts or masonry; maintenance 
and repair of machinery; riveting; rustproofing; building, 
construction, manufacture, namely building, 
maintenance and repair of facade fixings and fixing 
systems for curtain facades of finished concrete parts 
or masonry; assembling [installation] of machine plant; 
construction of devices and installations, for others; 
construction, assembly, maintenance and 
reconditioning of installations for use in industry; 
assembly of building materials, components, industrial 
components, facade fastenings, wall reinforcements 
and specialised fastenings for structures, all being of 
metal; building construction supervision services for 
real estate projects; structural engineering; 
underground civil engineering services; underwater 
construction. 

  Klasse 40   Treatment of materials in relation to stainless steel 
components for use in industry, namely blanks, folded 
profiles and welded structures for systems engineering, 
mechanical engineering and environmental technology; 
metal treating; separating activities, in particular using a 
laser; welding, in particular tungsten inert gas welding 
(tig welding), metal active gas welding (mag welding), 
electrode hand welding, plasma welding, laser welding, 
stud welding; sawing of materials; laser scribing; 
shaping of stainless steel for profiles, claddings, gutters 
and assembly parts; providing of information relating to 
the treatment and cutting out of materials; assembly of 
materials for others; bending of materials for others; 
micro-machining of materials using a laser; crushing; 
treatment of stainless steel; metal tempering; stripping 
finishes; galvanisation, engraving; laminating; rental of 
industrial machines for cutting out; customer-specific 
manufacture of building and masonry fastenings; 
prototype construction, for others; custom manufacture, 
for others, of turned and milled parts of metal; surface 
treatment and treatment of stainless steel, in particular 
staining and passivation, glass bead and stainless steel 
core irradiation, wet and dry grinding and deburring, 
body grinding, electropolishing and tumbling; shaping 
of stainless steel, in particular for profiles, claddings, 
gutters and assembly parts; metal casting; metal 
plating. 

  Klasse 42   Technical preparation of building projects (building); 
building design services; building design services; 
advisory services relating to building design; 
preparation of architectural plans; preparation of 
engineering drawings; civil engineering planning 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1423210 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201812068 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Craze Foods Limited, 61 Grosvenor Street, W1K3JE 
LONDON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Milk based drinks [milk predominating]; milk drinks; 
coconut milk; rice milk; coconut milk drinks; rice milk 
drinks; cashew milk drinks; coconut fat; flavoured milk 
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beverages; drinks made from dairy products; flavoured 
milk, milkshakes and milk based beverages; soy milk; 
fruit jams; preserved fruit and vegetables; ready cooked 
meals consisting principally of meat, eggs or 
vegetables; yogurt, yogurt-based beverages; whipping 
cream; prepared nuts, seasoned nuts, roasted nuts; nut 
milk and nut juice; edible oils and fats; snack foods 
made from fruits and vegetables; milk of almonds 
[beverage]; peanut milk; coconut milk mixed fruit drinks.

  Klasse 30   Cocoa [roasted, powdered, granulated, or in drinks]; 
aerated drinks [with coffee, cocoa or chocolate base]; 
drinks containing cocoa; drinks prepared from cocoa; 
chocolate based drinks; drinks flavoured with 
chocolate; popcorn; coffee, tea, herbal tea [other than 
for medicinal use]; iced tea; cocoa and artificial coffee; 
rice; flour and preparations made from cereals; 
flavourings made from meat; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; natural sweeteners; 
noodles; spaghetti; pancakes; pasta; bakery products; 
coated nuts (confectionary); rice-based snack foods; 
cereal based snack foods, wheat-based snack foods; 
corn-based snack foods; maize based snack products; 
granola-based snack foods; flour based savoury 
snacks; snack foods consisting principally of bread; 
prepared savoury foodstuffs made from potato flour; 
prepared meals consisting primarily of rice or pasta; 
prepared meals in the form of pizzas. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1424373 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201812599 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.05, DE, 30 2017 111 

228 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADAMS/HESS - Brand Naming - GmbH, Am 
Herrenbusch 7, 53902 BAD MÜNSTEREIFEL, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial affairs; banking; banking based on 

blockchain technology; credit transactions; credit 
transactions based on blockchain technology; banking 
based on cryptocurrency (digital means of payment); 
credit transactions based on cryptcurrency (digital 
means of payment); financial services relating to 
databases with an integrity (security against 
subsequent tampering) that is secured by storing the 
hash value of the previous data set in the respectively 
subsequent data set, namely by cryptographic 
chaining; online banking; telebanking; issuance of 
credit and debit cards; issuing of travellers' cheques; 
deposits of valuables; rental of safe deposit boxes; 
financial advice; financial information services; 
monetary affairs; securities advisory services; 
administration of securities portfolios; securities 
broking; financial management; wealth management; 
asset investment consultancy; mutual funds; trust 
investment services; mutual investment funds and 
structured funds; fund investment consultation; 
currency trading; banking, comprising deposits 
(including depositing of bonds), fixed-term deposits, 
credit funds, and bills of exchange; domestic currency 
transactions; takeover of debt securities; securities 
trading; mortgaging of securities; transactions involving 
claims (financial affairs); safe deposit services for 
precious metals and for other valuables; currency 

trading and exchange services; commodity futures on 
commission; stocks and bonds brokerage; transactions 
involving mortgages and land charge certificates; 
transactions involving easements and hereditary 
leaseholds; organisation of cash credit; issuing of 
securities; foreign monetary exchange advisory 
services; foreign exchange trading services; foreign 
exchange transaction services; provision of foreign 
currency; currency trading; processing of letters of 
credit in the context of financial services; deferred 
payment transactions (financial affairs); granting of 
guarantees and securities; security dealer services; 
investment fund transactions; transactions involving 
structured funds; trading of securities index futures; 
trading in securities options; domestic securities 
options transactions; foreign securities options 
transactions; brokerage regarding the buying and 
selling of securities, investment funds and structured 
funds, index futures, domestic and foreign securities 
options; brokerage regarding the issue of domestic 
securities, securities futures and securities options; 
brokerage regarding the issue of foreign securities, 
securities futures and securities options; transactions 
involving securities, share options and futures; 
brokerage with regard to redeeming securities, 
takeover of securities, sale of securities; brokerage of 
investment funds and structured funds; securities 
information; insurance; arranging of life insurance 
agreements; life insurance underwriting; brokerage of 
property insurance and indemnity insurance 
agreements; property insurance and indemnity 
insurance; calculation of premium rates; real estate 
affairs; brokerage regarding the leasing of buildings; 
rental of buildings; brokerage for renting of buildings; 
brokerage for selling of buildings; brokerage regarding 
building and property valuations; property 
administration and management services; brokerage 
regarding the leasing of property; leasing of land; 
services provided by brokers regarding the brokerage 
of property; providing financial information relating to 
buildings and property, namely in the field of insurance 
underwriting, financial affairs, financial transactions and 
real estate affairs; credit leasing; arranging of lease 
agreements; provision of finance for leasing; credit 
rating investigations; issuance of credit cards; financing 
and funding services; financial banking; loan and credit, 
and lease-finance services; advisory services relating 
to loan services; financial loan services; loans 
[financing]; loan brokering; consultancy services 
relating to credit; expenditure of credit; credit agencies; 
providing of credit and loans; processing of loan-related 
transactions; credit services; investment consultancy; 
investment services; investment banking services; 
investment fund management; investment banking 
services; monitoring of investment funds; providing 
financial data; collection of payment; factoring services; 
financial remittance; financial transactions; currency 
trading; safe deposit services; money deposit services; 
bill-broking; bill paying services; safe deposit services; 
night safe deposit services; mergers and acquisitions, 
namely financial consultancy with regard to the 
purchase or sale of businesses and business 
investments; electronic payment services; automated 
payment services; payment administration services; 
conducting of financial transactions; financial solvency 
investigations; financial payment services; financial 
consultancy relating to the execution of cashless 
payment transactions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1426535 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201813107 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.10, JP, 2018-002329 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, 

Minato-ku, 106-8620 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail services or wholesale services for cameras, 

camera lenses, lens mount adapters for cameras, 
camera flashes, camera cases, lens filters for cameras, 
blower brushes for cameras, tripods for cameras, 
camera straps, parts and fittings for cameras, and other 
photographic machines and apparatus; retail services 
or wholesale services for photographic supplies; retail 
services or wholesale services for digital cameras, cell 
phones, covers or cases for digital cameras, covers or 
cases for cell phones, digital camera straps, cell phone 
straps, digital photo frames, and other 
telecommunication machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for personal digital 
assistants, smartphones, covers or cases for 
smartphones and smartphone straps; retail services or 
wholesale services for electronic machines and 
apparatus and their parts, except computer programs; 
retail services or wholesale services for paper and 
cardboard; retail services or wholesale services for 
pens, albums, mini photograph albums, photograph 
storage boxes, can containers for storing photographs, 
boxes for storing photographic films, can containers for 
storing photographic films, decoration stickers for 
cameras, decoration stickers for use on photographs, 
and other stationery; retail services or wholesale 
services for photographs and photograph stands; retail 
services or wholesale services for photo frames; online 
retail services or wholesale services for photographic 
machines and apparatus and photographic supplies; 
online retail services or wholesale services for 
telecommunication machines and apparatus, electronic 
machines and apparatus and their parts, except 
computer programs; online retail services or wholesale 
services for paper and stationery; online retail services 
or wholesale services for photographs and photo 
stands; online retail services or wholesale services for 
photo frames. 

  Klasse 40   Printing services of photographic images on covers or 
cases for digital cameras, smartphones and mobile 
phones; printing services of photographic images on T-
shirts, clothing and cups; photographic printing services 
for invitation cards, greeting cards, post cards, 
calendars, business cards, identification cards and 
members cards; photo panel printing services; printing 
of photographic images taken by cameras, digital 
cameras or mobile phones with cameras; printing of 
photographic digital images sent through Internet 
communication, mobile telephone communication or 
other communication; photographic printing; 
photographic film development; photographic enlarging; 
photofinishing. 

  Klasse 41   Digital editing of still images; digital editing of video 
recordings; editing image data sent from computer 
terminals or mobile phones; digital imaging services; 
creating albums or photo books for others; publication 
of books; organization, arranging and conducting of 
photography events and photo contests; photo 
exhibitions; providing facilities for photo exhibitions; 

educational and instruction services relating to creating 
photo albums and related knowledge; educational and 
instruction services relating to arts, crafts, sports or 
general knowledge: photography. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429306 
(151) Int.reg.dato: 2018.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201813877 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.19, EM, 017010067 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Max Frank GmbH & Co. KG, Mitterweg 1, 94339 

LEIBLFING, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in industry, in particular for building; 
concrete release agents; adhesion promoters; 
adhesives used in industry; bentonite for building 
purposes; unprocessed artificial and synthetic resins. 

  Klasse 6   Reinforcing materials, of metal, for concrete; grids of 
metal; displacement elements, predominantly of metal, 
for producing cavities in concrete parts; coated 
reinforced steel mesh and mouldings made thereof for 
building; formwork parts of metal grilles coated with 
expanded metal; formwork components of metal and 
displacement elements of metal for producing recesses 
and openings in concrete structures; formwork 
elements mainly of metal for building; permeable metal 
plates connected to metal grids as semi-finished 
formwork components; building materials of metal, in 
particular for reinforced concrete and masonry 
construction; formwork elements, including formwork 
pipes for concrete construction; spacers; spacers for 
reinforcing sections; connectors, in particular junction 
sleeves for structural steels and connector sleeves for 
crimp or wedge connections for structural steels; air 
space anchors, wall anchors for facades and/or 
insulating materials; reinforcing connections, in 
particular re-bending connections, prefabricated 
construction kits of reinforced steel for angular wall 
connections; prefabricated reinforcements for concrete 
construction, including in particular for corners for 
concrete walls and concrete ceilings; wall connector 
rails; anchors; screw connections; facade panel 
anchors; parapet corbels; reinforcing materials for 
concrete construction; formwork; formwork material of 
metal for concrete construction; shuttering of metal for 
concrete; muffs of metal; screws of metal; screw nuts of 
metal; load-bearing and partitioning elements for 
reinforced steels or reinforced steel elements; 
reinforcing bars; reinforcing elements; shear dowels 
and shear sleeves; bracing elements; pegs of metal 
with screws; cladding and elements for making 
cladding; connection elements for cantilever plates; 
stair connecting elements; expansion joint elements; 
reinforcing cages; reinforcing nets; reinforcing mats and 
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other pre-fabricated reinforcing elements; tension bars; 
compression bars; shear rods and other tension, 
compression or shear elements of metal (non-electric) 
for connecting two concrete parts; punching shear 
reinforcements; couplings and compensating rings for 
connecting pipes of metal; drain plugs for pipes of 
metal; sleeves [metal hardware]; pipe muffs of metal; 
coupling sleeves for pipes of metal; connecting 
elements and connectors for connecting elements of 
metal; seam joints of metal, in particular coated seam 
joints of metal; pipe ducts of metal; construction 
elements for formwork; all of the aforesaid goods being 
of metal and included in class 6. 

  Klasse 17   Adhesive sealant materials; weatherstripping 
compositions; sealing mats and webs; sealing 
elements, included in class 17, and sealing bands, in 
particular those which swell on contact with moisture 
and/or water, in particular expandable tapes based on 
bentonite; all the aforesaid goods being for building; 
sealing materials based on minerals; materials for heat 
insulation and/or sound insulation for the walls, ceilings 
and floors of buildings; injection hoses and aeration 
and ventilation hoses for concrete construction; high 
pressure hoses for injection presses and pumps; 
couplings and compensating rings for connection of 
pipes, not of metal; pipe jackets, not of metal; drain 
plugs for pipes, not of metal; coupling sleeves for pipes, 
not of metal; packing and insulating materials for 
building construction; soundproofing or heat-insulating 
building elements; resins in extruded form for general 
industrial use, in particular injection resins for sealing 
technology; rubber coatings for sealing plugs of fibre 
concrete; surface seals; sealing paste for surface seals; 
joint and expandable tapes for sealing building joints 
and working joints; expandable polymer tape with 
expandable rubber and/or expandable resin and/or 
bitumen and/or bentonite. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic), including being 
composite materials for use in building construction; 
wall cladding components (not of metal); displacement 
elements, not of metal, for producing cavities in 
concrete parts, in particular displacement elements of 
plastic, wood and/or cardboard; gravel; ready mixed 
concrete; building materials and building elements of 
cement-bound material and concrete, in particular fibre 
concrete, in particular panels, posts, profiles, pipes, 
spacers for reinforcing materials and formwork; 
formwork and formwork elements for concrete 
construction, in particular formwork, formwork elements 
and formwork tubes of cardboard and/or plastic, in 
particular fibre-reinforced plastic; formwork material, 
formwork auxiliary material for concrete construction; 
auxiliary building materials for steel-reinforced concrete 
and masonry construction, in particular spacers; 
spacers for reinforcing sections; connectors, namely 
junction sleeves for structural steels and connector 
sleeves for crimp or wedge connections for structural 
steels; cavity wall ties; wall ties for facades and/or 
insulating materials; building articles of concrete, in 
particular panels, posts, profiles, pipes, spacers, 
shaped parts of fibre concrete for building purposes; 
shuttering (not of metal), for concrete; shuttering (not of 
metal); building materials (non-metallic), in particular of 
plastic, for steel-reinforced concrete and masonry 
construction, in particular spacers, elastomer bearings, 
joint profiles for forming indentations in joint areas; 
matrices for creating surface patterns in concrete; 
spacers for reinforcements and for wall reinforcement 
or spacers for concrete formwork and for masonry 
ducts; mortar; reinforcing materials for building 
purposes, not of metal, in particular reinforcement 
connections; connection elements for cantilever plates; 
stair connecting elements; permanent formwork; 
expansion joint elements; reinforcing cages; reinforcing 
nets; reinforcing mats and other pre-fabricated 
reinforcing elements for building purposes, not of metal; 
punching shear reinforcements; framework for building, 
not of metal, in particular slab bearing pads, wall 
bearing pads, staircase bearing pads and wall securing 

elements, staircase bedding; building articles of fibre 
concrete, in particular spacers, not of metal; fire 
protection materials, not of metal, for use in building, in 
particular fire-resistant panels for joints or structure 
connections; fire barrier plugs for wall reinforcement; 
the aforesaid materials being not of metal; the 
aforesaid fireproof materials being in particular of 
intumescent materials; spackling compound, in 
particular mastics for soundproof building elements; 
sound-absorbent acoustic elements with fibre concrete 
coating; fire insulation boards. 

  Klasse 37   Civil construction services; installation of surface seals 
in fresh concrete bonding systems; rental of 
construction machines and construction equipment, in 
particular rental of bending machines for treatment of 
metals and threading machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1430538 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201814234 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.02.07, EM, 017781428 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ameria GmbH, Gutenbergstr. 7, 69120 HEIDELBERG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer applications for automotive control. 
  Klasse 35   Wholesaling and retailing in relation to smartphones, 

tablets and application programmes. 
  Klasse 37   Installation of electronic devices in cars; installation of 

audiovisual equipment. 
  Klasse 42   Development of computer hardware, rental of 

computer hardware and installations, IT consultancy 
and information, IT security services in the nature of 
protection and recovery of computer data and repair of 
computer software, namely electronic data back-up, 
conversion of computer data, computer programming 
services for electronic data security, computer analysis 
and diagnostic as well as implementation of computers 
and computer systems, data mining, creation of digital 
watermarks, computer services, namely, technological 
services relating to computers, computer network 
services, updating of memory banks of computer 
systems, data migration, monitoring of computer 
systems by remote access. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2019.08.05 - nr 32/19

103 
 

(111) Int.reg.nr: 1430887 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201814298 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2017.12.19, EM, 017614421 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fergas Holding AB, Box 1084, 58110 LINKÖPING, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Junkersgatan 1, 58235 LINKÖPING, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machine tools; motors and engines (except for land 
vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); electric motors; 
pumps; compressors; power operated blowers; fans 
and fan wheels for machines, motors and electric 
engines; blowers, fans and fan wheels (parts of 
machinery); pieces, parts and components of these 
products. 

  Klasse 9   Checking (supervision) 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; computer software; 
recorded content; media content; electronic 
publications, downloadable; software; programs for 
computers; downloadable computer software; electric 
control and regulating equipment; heat and ventilation 
regulating apparatus and control apparatus; pieces, 
parts and components of these products; computer 
programs (downloadable computer software); software 
for regulation and control of heat and ventilation 
regulating apparatus and fans. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, cooling, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; electrically powered air blowers 
for air-conditioning purposes; fans and fan wheels; 
electric fans; fan ventilation systems for vehicles (air 
conditioning); heating and ventilation systems and 
apparatus (air conditioning); heating and ventilation 
systems and apparatus for chairs, seats, beds and 
mattresses, pieces, parts and components of these 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1432658 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201814847 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peter Künzli, St. Gallerstrasse 44, CH-9304 
BERNHARDZELL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine tools and mechanical tools; motors and 

engines, other than for land vehicles; machine coupling 
and transmission components, other than for land 
vehicles; agricultural implements other than hand-
operated hand tools; incubators for eggs. 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1433076 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201814916 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIA-114 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Niadyne, Inc, 285 Madison Ave, Suite 1200, NY10017 
NEW YORK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Non-medicated skin care preparations. 
  Klasse 5   Medicated skin care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1433710 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201815175 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.21, DE, 30 2018 007 

363 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EnID - European netlD Foundation, Elgendorfer Straße 

57, 56410 MONTABAUR, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Authentication software; software; recorded data; 
databases; electronic databases; computer software for 
database management; data protection software; 
software for operating online shops. 

  Klasse 16   Printed matter; flyer. 
  Klasse 35   Advertising; advertising for databases; advertising for 

services; computer aided advertising; online 
advertising; advertising by means of databases; 
advertising by means of videotext; provision of 
information and advice in relation to e-commerce 
[ordering goods]; database management; computer 
aided database management; administration of a 
database [office work]; internet advertising. 

  Klasse 38   Provision of access to an e-commerce platform on the 
internet; communication services between databases; 
online communication services; online messaging 
services; internet communication services; 
communication services via the internet; data 
transmission. 

  Klasse 41   Desktop publishing; online publication of electronic 
books and journals. 

  Klasse 42   Programming of software for e-commerce platforms; 
hosting of e-commerce platforms on the Internet; 
maintenance of e-commerce software; consultancy 
services in relation to e-commerce software; 
consultancy services in the design and development of 
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e-commerce websites; implementation of user 
authentication services using biometric hardware and 
software technology for e-commerce transactions; 
authentication services [monitoring] of data transmitted 
via telecommunications; authentication services 
[monitoring] of messages transmitted via 
telecommunications; encryption, decryption and 
authentication of information, messages and data; 
software design; software consulting; software 
development; software development; software 
development services; software as a service [SaaS]; 
hosting services, software as a service [SaaS] and 
software rental; software as a service [SaaS] 
consulting; software database updates; online 
computer services; creation of Internet websites; 
electronic monitoring of personal data to detect identity 
theft over the Internet; monitoring of computer systems 
to detect unauthorized access and data breaches. 

  Klasse 45   Authentication of personal identification information 
[identity verification services]; identity verification; data 
theft and identity theft consulting services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1433711 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201815176 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.25, US, 88131237 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 National Nail Corp., 2964 Clydon SW, MI49519 
GRAND RAPIDS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal fasteners, namely, nails, screws and metal 

staples for construction and industrial use. 
  Klasse 7   Power-operated nailing guns; power-operated staple 

guns. 
  Klasse 8   Manually operated hand tools, namely, staplers and 

screw and nail driving guides and brakes primarily for 
construction and industrial use. 

  Klasse 20   Non-metal fasteners, namely, nail caps and staple 
caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435357 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201815605 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.16, US, 87924187 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of an innermost white circular 

feature surrounded by alternating and increasingly 
larger black and white circular features comprising 
three white and three black circular features. 

(730) Innehaver: 
 PopSockets LLC, 5757 Central Avenue, CO80301 

BOULDER, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Hand grips, stands, and mounts adapted for handheld 
electronic devices, namely, smartphones, tablet 
computers, cameras, and portable sound and video 
players. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1435876 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201815674 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.11, FI, T201851090 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
 

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

(730) Innehaver: 
 Aisopos Oy, Kristianinkatu 7 as. 54, 00170 

HELSINGFORS, Finland 
Bässholmen Consulting Oy, Kristianinkatu 7 as. 54, 
00170 HELSINGFORS, Finland 
Bruno Igoni, Kristianinkatu 7 as. 54, 00170 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing and scouring 
preparations; preparations and substances for the 
conditioning, care and appearance of the skin, body, 
face, eyes, hair, scalp, teeth and nails, soaps, personal 
cleansing preparations, shower gels, bath gels, bath 
preparations; perfumery, eau de parfum, toilet waters, 
deodorant preparations for personal use, anti-
perspirants, cosmetics, colour cosmetics, eye 
cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics, make up 
removers, cosmetic impregnated tissues; shampoos, 
hair conditioners, preparations for the hair, hair lotions; 
dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening 
preparations; shaving preparations, after shave and pre 
shave lotions and oils, depilatory preparations; 
essential oils, oils for toilet purposes; pomanders, 
potpourris, fragranced sachets for drawers, room 
fragrance, incense, aromatic plant extracts. 

  Klasse 4   Lamp oils, candles, scented candles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435883 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201815675 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.30, US, 87899960 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Forum US, Inc., 6363 Woodway Drive, Suite 1000, 
TX77024 HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for performing underwater maintenance and 

repairs. 
  Klasse 12   Underwater remotely operated vehicles (ROV) 

containing cameras and sensors for remotely observing 
and inspecting underwater structures, terrain, flora, and 
fauna; underwater remotely-operated vehicles (ROV) 
for use in performing underwater maintenance and 
repairs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435889 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201815676 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.17, BX, 1364715 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, 
471-8571 TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Driving motors for land vehicles; engine mounts for 

land vehicles; engines for land vehicles; jet engines for 
land vehicles; motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; turbines for land 
vehicles; axle bearings for land vehicles; axles for land 
vehicles; axle journals; axles for vehicles; cardan shafts 
for vehicles; universal joints for land vehicles; wheel 
bearings for land vehicles; automobile chains; 
connecting rods for land vehicles, other than parts of 
motors and engines; gear boxes for land vehicles; 
gearing for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; 
reduction gears for land vehicles; torque converters for 
land vehicles; transmission chains for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; transmissions for 
land vehicles; power transmission belts for land 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; torsion bars 
for vehicles; vehicle suspension springs; brake discs for 
vehicles; brake linings for vehicles; brake pads for 
automobiles; brake segments for vehicles; brake shoes 
for vehicles; brakes for vehicles; boats and ships; 
structural parts for boats; structural parts for ships; 
aircraft; structural parts for aircraft; airplanes; structural 
parts for airplanes; autogyros; gliders and structural 
parts therefor; turbo-jet airplanes; turbo-prop airplanes; 
tilt rotor aircraft; propeller airplanes; helicopters; 
structural parts for helicopters; empennages; propellers 
for aircraft; propeller blade protectors for aircraft; 
landing gear for aircraft; landing gear wheels for 
aircraft; fuselages for aircraft; hot air balloons; 
seaplanes; airships; rotor blades for helicopters; aircraft 
wings; fuel tanks for aircraft; tires for aircraft; civilian 
drones; airplane seat; electrically powered motor 
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vehicles and structural parts therefor; electric tricycles 
and structural parts therefor; buses; trucks; 
ambulances; racing cars; amphibious vehicles; 
snowmobiles; armoured vehicles; fork lift trucks; 
camping cars; tractors; trailers; trolley buses; 
automobiles and structural parts therefor; automobile 
tires; automobile wheels; seat covers for automobiles; 
steering wheel covers for automobiles; electric 
vehicles; amphibious airplanes; flying cars and 
structural parts therefor; shaped covers for flying cars; 
air vehicles; structural parts for air vehicles; shaped 
covers for air vehicles; powered motor vehicles for use 
in the air; structural parts for powered motor vehicles 
for use in the air; shaped covers for powered motor 
vehicles for use in the air; roadable aircrafts; structural 
parts for roadable aircrafts; shaped covers for roadable 
aircrafts; aircraft having function of traveling on land; 
structural parts for aircraft having function of traveling 
on land; shaped covers for aircraft having function of 
traveling on land; rotorcraft; vertical take-off and 
landing propeller airplanes; vertical take-off and landing 
aircraft capable of road travel; vertical take-off and 
landing aircraft; short take-off and landing aircraft; 
structural parts for vertical take-off and landing aircraft 
capable of road travel; shaped covers for vertical take-
off and landing aircraft capable of road travel; two-
wheeled motor vehicles; bicycles; structural parts for 
motorcycles; structural parts for bicycles; covers for 
vehicle steering wheels; tires for vehicles; seat covers 
for vehicles; bodies for vehicles; propellers for vehicles; 
upholstery for vehicles; vehicle bumpers; vehicle 
dashboards; vehicle seats; vehicle windows; security 
harness for vehicle seats; parachutes; electric motors 
for automobiles; electric motors for land vehicles; 
antitheft alarms for vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435901 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201815678 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the word "mblue" in stylized 

lettering. 
(730) Innehaver: 

 MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., Meizu Technology 
Building, Technology & Innovation Coast, ZHUHAI, 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer peripheral devices; face recognition device; 

network communications facility; wearable activity 
trackers; cameras [photography]; selfie sticks [hand-
held monopods]; connected bracelets [measuring 
instruments]; tablet computers; smartwatches; hands-
free kits for telephones; protective films adapted for 
smartphones; set-top boxes; air analysis apparatus; 
materials for electricity mains [wires, cables]; power 
bank (rechargeable battery); humanoid robots with 
artificial intelligence; smartglasses; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; scales; car video 
recorders; electrical adapters; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; 3D spectacles; chargers 
for electric batteries; data processing apparatus; 
smartphone software applications, downloadable; 

electronic notice boards; smartphones; global 
positioning system [GPS] apparatus; covers for 
smartphones; television apparatus; earphones; 
camcorders; virtual reality headsets; cabinets for 
loudspeakers; batteries, electric. 

  Klasse 35   Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; systemization of 
information into computer databases; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
advertising; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; providing business 
information via a web site; sales promotion for others; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
import-export agency services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435936 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201815680 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.22, US, 87845421 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tyto Athene, LLC, 510 Spring Street, Suite 200, 
VA20170 HERNDON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Hardware, namely computer hardware and 

peripherals and computer software for command and 
control of communications, data analysis and 
dissemination of information in the fields of mobile data 
centers and mobile communications centers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435944 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201815681 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.12.13, DE, 30 2017 032 

351 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wedi GmbH, Hollefeldstrasse 51, 48282 EMSDETTEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Floor drains made of metal; coverings made of metal 

for floor drains; parts and accessories for all 
aforementioned goods, as far as included in this class. 

  Klasse 11   Sanitary fixtures and installations; water supply 
installations; sanitary installations; bathroom 
installations; showers; shower trays; shower and 
bathtubs enclosures; non-metallic screens for shower 
baths; all preceding goods also in kit form or as a 
construction system; sanitary drain fittings for showers; 
flexible pipes being parts of shower plumbing 
installations; parts and accessories for all 
aforementioned goods, as far as included in this class. 

  Klasse 17   Prefabricated building insulation materials, made of 
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organic and inorganic non-metallic materials, namely 
plastics and ceramic materials, in matting, panel, block 
and profile form; sealing and insulating material; parts 
and accessories for all aforementioned goods, as far as 
included in this class. 

  Klasse 19   Building materials and building elements, not of metal; 
building panels, not of metal; wall and floor panels, not 
of metal; tiles; floor drains (not of metal); coverings (not 
of metal) for floor drains; parts and accessories for all 
aforementioned goods, as far as included in this class. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services (including online) 
related to sanitary fixtures and installations; sales 
promotion, advertising and marketing via online-
websites. 

  Klasse 42   Technical planning and design services related to 
sanitary fixtures and installations and consultancy 
relating thereto; industrial design; technical design; 
technological design-related services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435950 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201815683 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SimBex d.o.o., Andrije Hebranga 10, 10000 ZAGREB, 
Kroatia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Essential oils and aromatic extracts; cleaning and 

fragrancing preparations; toiletries; body cleaning and 
beauty care preparations. 

  Klasse 5   Dietary supplements and dietetic preparations; 
pharmaceuticals and natural remedies; medical 
dressings and coverings; medical adhesives for binding 
internal tissue; medical adhesive for binding wounds; 
medical and surgical plasters; adhesive bandages; 
adhesive bandages for skin wounds; adult diapers; 
diapers for incontinence; disposable adult diapers; 
disposable diapers for incontinence; rubbing alcohol; 
impregnated medicated wipes; solvents for removing 
adhesive plasters; breath refreshers for medical 
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; 
panthenol preparations for medical use; cantharides 
preparations for medical use; portable first-aid kits; 
paracetamol modified release preparations; 
paracetamol preparations for oral administration; 
menthol vapor bath preparations for babies; douching 
preparations for medical purposes; enema 
preparations; bath preparations for medical purposes; 
rehydration preparations; preparations for use in 
naturopathy; corn remedies; cooling sprays for medical 
purposes; ear candles for therapeutic purposes; 
therapeutic preparations for the bath; petroleum jelly for 
medical or veterinary purposes; sanitary preparations 
and articles; hygienic preparations and articles; first-aid 
boxes, filled; medicinal healthcare preparations; oiled 
paper for medical purposes; medicated baby oils; 
alcohol for pharmaceutical purposes; medicated after-
shave lotions; medical preparations; medicated dry 
shampoos; medicated toiletry preparations; medicated 
shampoos; mineral food additives for medical 
purposes. 

  Klasse 8   Hygienic and beauty implements for humans and 
animals. 

  Klasse 10   Special clothing for medical purposes; medical and 
veterinary apparatus and instruments; furniture 
especially made for medical purposes and bedding 
equipment for moving patients; hearing protectors; 

physical therapy equipment; orthopedic and mobility 
aids; feeding aids and pacifiers; cooling patches for 
medical use. 

  Klasse 12   Vehicles and conveyances. 
  Klasse 35   Retail services relating to sporting goods; retail 

services in relation to teas; retail services in relation to 
dietary supplements; retail services in relation to 
dietetic preparations; retail services in relation to 
medical apparatus; retail services in relation to medical 
instruments; retail services in relation to sporting 
equipment; retail services in relation to sporting articles; 
retail services in relation to hygienic implements for 
humans; retail services in relation to disposable paper 
products; retail services in relation to hearing protection 
devices; retail services in relation to physical therapy 
equipment; retail services in relation to toiletries; retail 
or wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
wholesale services in relation to dietetic preparations; 
wholesale services in relation to dietary supplements; 
wholesale services in relation to hygienic implements 
for humans; wholesale services in relation to sporting 
articles; wholesale services in relation to sporting 
equipment; wholesale services in relation to medical 
apparatus; wholesale services in relation to medical 
instruments; wholesale services in relation to teas; 
wholesale services in relation to disposable paper 
products; wholesale services in relation to toiletries; 
administrative processing of purchase orders; 
administration relating to sales methods; administrative 
processing of computerized purchase orders; 
administrative processing of purchase orders placed by 
telephone or computer; administrative services relating 
to the referral of patients; administrative processing of 
purchase orders within the framework of services 
provided by mail-order companies; clerical services for 
the taking of sales orders; providing consumer product 
advice; information about sales methods; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; procurement of goods on behalf of 
other businesses; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
electronic order processing; arranging business 
introductions relating to the buying and selling of 
products; negotiation of contracts with health care 
payors; providing consumer product information 
relating to cosmetics; providing consumer product 
information; provision of information concerning 
commercial sales; provision of an on-line marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; 
computerised stock ordering; advertising of the 
services of other vendors, enabling customers to 
conveniently view and compare the services of those 
vendors; arranging of contracts for others for the buying 
and selling of goods; arranging of contracts for the 
purchase and sale of goods and services, for others; 
arranging of contracts, for others, for the providing of 
services; arranging commercial transactions, for others, 
via online shops; price analysis services; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; online ordering 
services; business administration services for 
processing sales made on the internet; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; business intermediary and advisory services in 
the field of selling products and rendering services; 
intermediary services relating to advertising; import and 
export services; wholesale ordering services; 
outsourcing services in the nature of arranging 
procurement of goods for others; advertising, marketing 
and promotional services; business analysis, research 
and information services; business assistance, 
management and administrative services; arranging of 
contracts for others for the buying of goods; arranging 
of presentations for business purposes; arranging of 
trading transactions and commercial contracts; 
arranging of contractual [trade]services with third 
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parties; intermediary services relating to the rental of 
advertising time and space; mediation and conclusion 
of commercial transactions for others; arranging of 
commercial and business contacts; mediation of 
contracts for purchase and sale of products; mediation 
of agreements regarding the sale and purchase of 
goods; negotiation of contracts relating to the purchase 
and sale of goods. 

  Klasse 41   Education, entertainment and sports; education, 
entertainment and sport services. 

  Klasse 43   Hotels, hostels and boarding houses, holiday and 
tourist accommodation; hospitality services 
[accommodation]; temporary room hire; providing 
information about temporary accommodation services; 
providing information about temporary accommodation 
via the internet; provision of information relating to the 
booking of accommodation; providing temporary 
housing accommodations; provision of temporary 
furnished accommodation; booking of temporary 
accommodation via the internet; room booking; 
accommodation bureau services; room hire services; 
reception services for temporary accommodation 
[management of arrivals and departures]; temporary 
accommodation reservations; holiday accommodation 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1435974 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201815688 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.13, EM, 017916772 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Käserei Stift Schlierbach GmbH & Co KG, 

Klosterstrasse 1, 4553 SCHLIERBACH, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Dairy products and dairy substitutes; milk products; 
cheese; monastery cheese; yoghurt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436148 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201815717 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SimBex d.o.o., Andrije Hebranga 10, 10000 ZAGREB, 

Kroatia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Essential oils and aromatic extracts; body cleaning 
and beauty care preparations; toiletries; cleaning and 
fragrancing preparations. 

  Klasse 5   Dietary supplements and dietetic preparations; 
pharmaceuticals and natural remedies; medical 
dressings and coverings; medical adhesives for binding 
internal tissue; medical adhesives for binding wounds; 
medical and surgical plasters; adhesive bandages; 
adhesive bandages for skin wounds; adult diapers; 
diapers for incontinence; disposable adult diapers; 
disposable diapers for incontinence; rubbing alcohol; 
impregnated medicated wipes; mineral food additives 
for medical purposes; solvents for removing adhesive 
plasters; breath refreshers for medical purposes; 
cachets for pharmaceutical purposes; panthenol 
preparations for medical use; cantharides preparations 
for medical use; portable first-aid kits; paracetamol 
modified release preparations; paracetamol 
preparations for oral administration; menthol vapor bath 
preparations for babies; douching preparations for 
medical purposes; enema preparations; first-aid boxes, 
filled; medicinal healthcare preparations; oiled paper for 
medical purposes; medicated baby oils; medicated 
after-shave lotions; alcohol for pharmaceutical 
purposes; medical preparations; medicated dry 
shampoos; medicated shampoos; medicated toiletry 
preparations; bath preparations for medical purposes; 
rehydration preparations; preparations for use in 
naturopathy; corn remedies; cooling sprays for medical 
purposes; ear candles for therapeutic purposes; 
therapeutic preparations for the bath; petroleum jelly for 
medical or veterinary purposes; sanitary preparations 
and articles; hygienic preparations and articles. 

  Klasse 8   Hygienic and beauty implements for humans and 
animals. 

  Klasse 10   Special clothing for medical purposes; medical and 
veterinary apparatus and instruments; furniture 
especially made for medical purposes and bedding 
equipment for moving patients; hearing protectors; 
physical therapy equipment; orthopedic and mobility 
aids; feeding aids and pacifiers; cooling patches for 
medical use. 

  Klasse 12   Vehicles and conveyances. 
  Klasse 35   Retail services relating to sporting goods; retail 

services in relation to teas; retail services in relation to 
dietary supplements; retail services in relation to 
dietetic preparations; retail services in relation to 
medical apparatus; retail services in relation to medical 
instruments; retail services in relation to sporting 
equipment; retail services in relation to sporting articles; 
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retail services in relation to hygienic implements for 
humans; retail services in relation to disposable paper 
products; retail services in relation to hearing protection 
devices; retail services in relation to physical therapy 
equipment; retail services in relation to toiletries; retail 
or wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
wholesale services in relation to dietetic preparations; 
wholesale services in relation to dietary supplements; 
wholesale services in relation to hygienic implements 
for humans; wholesale services in relation to sporting 
articles; wholesale services in relation to sporting 
equipment; wholesale services in relation to medical 
apparatus; wholesale services in relation to medical 
instruments; wholesale services in relation to teas; 
wholesale services in relation to disposable paper 
products; wholesale services in relation to toiletries; 
administrative processing of purchase orders; 
administration relating to sales methods; administrative 
processing of computerized purchase orders; 
administrative processing of purchase orders placed by 
telephone or computer; administrative services relating 
to the referral of patients; administrative processing of 
purchase orders within the framework of services 
provided by mail-order companies; clerical services for 
the taking of sales orders; providing consumer product 
advice; information about sales methods; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; procurement of goods on behalf of 
other businesses; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
electronic order processing; arranging business 
introductions relating to the buying and selling of 
products; arranging of contracts for others for the 
buying and selling of goods; arranging of presentations 
for business purposes; arranging of trading 
transactions and commercial contracts; arranging of 
contractual [trade]services with third parties; 
intermediary services relating to the rental of 
advertising time and space; mediation and conclusion 
of commercial transactions for others; arranging of 
commercial and business contacts; mediation of 
contracts for purchase and sale of products; mediation 
of agreements regarding the sale and purchase of 
goods; negotiation of contracts relating to the purchase 
and sale of goods; negotiation of contracts with health 
care payors; electronic commerce services, namely, 
providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales 
purposes; online ordering services; business 
administration services for processing sales made on 
the internet; business intermediary and advisory 
services in the field of selling products and rendering 
services; business intermediary services relating to the 
matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding; intermediary services 
relating to advertising; import and export services; 
wholesale ordering services; outsourcing services in 
the nature of arranging procurement of goods for 
others; advertising, marketing and promotional 
services; business analysis, research and information 
services; computerised stock ordering; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing consumer product information 
relating to cosmetics; provision of information 
concerning commercial sales; providing consumer 
product information; advertising of the services of other 
vendors, enabling customers to conveniently view and 
compare the services of those vendors; arranging of 
contracts for the purchase and sale of goods and 
services, for others; arranging of contracts for others for 
the buying and selling of goods; arranging commercial 
transactions, for others, via online shops; price analysis 
services; arranging of contracts, for others, for the 
providing of services; business assistance, 
management and administrative services. 

  Klasse 41   Education, entertainment and sport services; 
education, entertainment and sports. 

  Klasse 43   Hotels, hostels and boarding houses, holiday and 

tourist accommodation; hospitality services 
[accommodation]; temporary room hire; providing 
information about temporary accommodation services; 
provision of information relating to the booking of 
accommodation; providing temporary housing 
accommodations; provision of temporary furnished 
accommodation; providing information about temporary 
accommodation via the internet; booking of temporary 
accommodation via the internet; room booking; 
accommodation bureau services; room hire services; 
reception services for temporary accommodation 
[management of arrivals and departures]; temporary 
accommodation reservations; holiday accommodation 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436161 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201815718 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.07, DE, 30 2018 014 

047 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 71-163, 50321 

BRÜHL, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Containers made of metal, especially industrial 
packaging containers such as storage and transport 
containers, canisters, cans, hobbocks, drums, barrels, 
lidded barrels, barrels with bung openings, open top 
drums with removable cover, pallet containers 
incorporating metal tube cage, pallet containers 
incorporating steel pallets, metal fluid storage tanks; 
transport pallets made of metal; thin-walled metal 
inserts for use as container linings, namely fitted foil 
sacks or bags; metal containers incorporating fitted 
plastic inserts; accessory parts for all of the 
aforementioned containers, predominantly or entirely 
made of metal, such as lids, clamping rings, screw 
caps, screw lids, sealing caps, bung plugs, relief valves 
for preventing overpressure in metal containers, relief 
valves for preventing negative pressure in metal 
containers, removal fittings for the removal of liquid 
contents; metal taps for casks; metal valves, other than 
parts of machines; metal closures for cans or 
containers; metal coffee cans sold empty; metal paint 
cans sold empty; metal lighter fluid cans sold empty; 
metal aerosol cans and containers sold empty; metal oil 
cans sold empty; metal lids for cans and tin cans sold 
empty; metal drums sold empty; metal bucket-shaped 
containers. 

  Klasse 20   Containers made of plastic, especially industrial 
packaging containers, such as storage and transport 
containers made by blow moulding or injection 
moulding processes, canisters, hobbocks, cans, 
barrels, lidded barrels and barrels with bung openings, 
containers incorporating an outer metal tube frame and 
base pallet, pallet containers, pallet containers having 
an inner plastic container, pallet containers 
incorporating fitted plastic inserts, transport pallets, 
plastic tanks not of metal or masonry for hazardous 
liquids, fuel oil, beverages, water, chemicals; blow 



internasjonale varemerkeregistreringer 2019.08.05 - nr 32/19

110 
 

molded technical parts made of plastic, namely hollow 
bodies; fuel containers of plastic; plastic containers and 
protective covers for the containers especially shaped 
therefor; accessory parts for all of the aforementioned 
containers, at least predominantly made of plastic, 
namely, lids, clamping rings, screw caps, screw lids, 
sealed caps, bung plugs, inner containers for pallet 
containers, fitted plastic inserts for use as container 
linings, namely fitted foil sacks or bags, relief valves for 
preventing overpressure in plastic containers, valves 
for preventing negative pressure in plastic containers, 
plastic valves, other than for medical use or being parts 
of machines, removal fittings for the removal of liquid 
filling goods; non-metal taps for casks; non-metal 
covers and lids for containers; plastic handles for 
buckets and pails; cylindrical plastic containers with or 
without lids and covers for commercial use; plastic 
boxes; containers not of metal for commercial use, in 
particular wood or plastic crates, wood or plastic boxes, 
non-metal bins; non-metal rings for retaining covers on 
pressurized containers; cylindrical containers of plastic; 
plastic containers for holding liquids; cylindrical or 
slightly conical plastic containers; plastic drums with 
removable cover [other than for household or kitchen 
use]. 

  Klasse 21   Pails; pails and lids and covers therefor; plastic 
buckets and lids and covers therefor; plastic handle for 
buckets and pails; rigid plastic pails and lids and covers 
therefor; containers for domestic use and lids therefor, 
including lids with tear strips. 

  Klasse 37   Maintenance work related to packing, storage and/or 
transport containers, especially dent removal from steel 
containers; cleaning, repairing, changing or replacing 
defective parts, such as gaskets, lids, screw caps, 
clamping rings or inner plastic containers for pallet 
containers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436188 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201815721 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.01, DK, VA 2018 

00485 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Facet Pharma ApS, Bykildevej 2, 3. tv., 2500 VALBY, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical and biological products for industrial and 

scientific purposes and for use in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizers; chemical and 
biological preservatives and antioxidants for foodstuffs, 
for animal and fish feed, for silage and for cosmetics; 
chemical and biological preservatives and antioxidants 
for use in the manufacture of foodstuffs, of animal and 
fish feed, of pharmaceutical preparations, of silage and 
of cosmetics; preservatives for pharmaceutical and 
veterinary preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations, dietetic 
preparations for medical use, preparations for 
destroying vermin, fungicides and herbicides. 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains (not included in other classes), foodstuffs for 
animals. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436224 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201815723 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.04, CH, 708595 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GEKA-Management Verlags AG, Burgstrasse 28, 8750 

GLARUS, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable electronic publications. 
  Klasse 16   Printing products (printed matter); paper and 

stationery, included in this class; periodicals; printed 
publications, instruction manuals for teaching purposes; 
printed matter, namely advertising material such as 
posters, transparencies and brochures; instructional or 
teaching material (except apparatus). 

  Klasse 35   Advertising; public relations; promotional services; 
business management and organization consultancy; 
advice for conducting commercial transactions; 
commercial business management; commercial 
administration; office functions; accounting, auditing; 
services provided by consultants and consulting 
concerning company management; compilation and 
systematization of information into computer 
databases; computer file management; consultancy on 
data processing. 

  Klasse 41   Education and entertainment; education and further 
training; provision of non-downloadable online 
electronic publications. 

  Klasse 42   Services provided by technical consultants relating to 
franchising. 

  Klasse 45   Intellectual property licensing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436229 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201815724 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.09, CH, 720153 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gondrand International AG, Uferstrasse 70, 4057 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Inspection of containers for others before transport. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1436234 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201815726 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

BASAL-IQ 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, 
CA92121 SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and hardware for use in insulin monitoring 

and tracking blood glucose levels; software and 
hardware for use in the acquisition, storage, sharing 
and analysis of medical and physiological data in the 
field of diabetes management; software and hardware 
for predicting blood glucose levels and controlling 
medicament delivery in the field of diabetes 
management. 

  Klasse 10   Medical devices, namely, infusion and injection 
devices for administering drugs and other 
medicaments; infusion sets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436280 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201815919 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of stylized capital letters 

"SINOCHEM" and a flask device; the wording 
"SINOCHEM" has no specific meaning in English or 
any other languages, nor geographical meaning or any 
meaning in the trade. 

(730) Innehaver: 
 SINOCHEM CORPORATION, 28 Fuxingmennei Street, 

XICHENG DISTRICT BEIJING, Kina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Fertilizers; plasticizers; dispersions of plastics; 
toluene; acetone; ethyl ether; industrial chemicals; 
artificial sweeteners [chemical preparations]; phenol for 
industrial purposes; protein [raw material]; aniline; 
ethylicanilin; diphenylamine; acetanilid; 
phenylacetamide; ethyleneamine; methyl 
naphthylamine; alkylol amine; dicyandiamide; 
melamine; formamide; monomethyl amine; 
dimethylamine; diethylamine; ethylene diamine; 
triethanolamine; diethanolameine; monoethanolamine; 
sulfourea; ammonium carbamidine; acetonitrile; 
trichloromelamine; saponin; tetramethyl pyridine; acrylic 

nitrile; proteins for the food industry; propellant gases 
for aerosols; catalysts; refrigerants; defect-detecting 
aerosol; chemical additives to insecticides; chemical 
additives to fungicides; antifreeze; fire extinguishing 
compositions; chemical preparations for analyses in 
laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; surface-active chemical agents; 
preservatives for use in the pharmaceutical industry; 
antioxidants for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; tea extracts for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; agricultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; horticultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemicals for use in forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemical 
additives to motor fuel; fireproofing preparations; 
chemical reagents, other than for medical or veterinary 
purposes; biological preparations, other than for 
medical or veterinary purposes; calcium salts; enzymes 
for industrial purposes; isotopes for industrial purposes; 
adhesives for industrial purposes; alkalies; aldehydes; 
chemical substances for preserving foodstuffs; acids; 
ketones; soil conditioning preparations; unprocessed 
synthetic resins; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; cellulose; salts [chemical 
preparations]; plant growth regulating preparations; 
preparations of trace elements for plants; chemicals for 
the manufacture of paints; seed preserving substances; 
soldering chemicals; leather-dressing chemicals; 
benzene derivatives; citric acid for industrial purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436281 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201815920 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.13, AZ, 2018 34123 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 Winterstoke 
Road Bristol, BS3 2LL, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Battery chargers for use with electric and electronic 

cigarettes; batteries chargers for electric and electronic 
devices used for heating tobacco; USB chargers for 
electric and electronic cigarettes; USB chargers for 
electric and electronic devices used for heating 
tobacco; car chargers for electric and electronic 
cigarettes; car chargers for devices used for heating 
tobacco; electronic devices and appliances for charging 
and carrying electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging and 
carrying devices used for heating tobacco; portable 
chargers for battery operated portable vaporising units 
such as electric and electronic cigarettes, smokeless 
vaporisers and devices used for heating tobacco. 

  Klasse 11   Apparatus for heating tobacco, tobacco products and 
tobacco substitutes; apparatus for heating liquids; 
apparatus for generating vapour; electric and electronic 
vaporisers; parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods. 

  Klasse 34   Tobacco whether manufactured or unmanufactured; 
cigarettes; cigars; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; matches and smokers' articles; electric 
and/or electronic cigarettes; liquids for electric and/or 
electronic cigarettes; smoker's articles for electric 
and/or electronic cigarettes; pouches for carrying 
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electric and/or electronic cigarettes; mouth pieces for 
electric and/or electronic cigarettes; vaporising devices 
for tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
cigarettes containing tobacco substitutes; electric and 
electronic devices for heating tobacco sticks, tobacco 
products and tobacco substitutes; tobacco sticks, 
tobacco products and tobacco substitutes for the 
purposes of being heated; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436291 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201815921 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Roselló, 515, 08025 
BARCELONA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; hop extracts for use in the 

preparation of beverages; malt syrup for making 
beverages; beer wort; malt wort; hop extracts for 
making beers; concentrates for use in the preparation 
of soft drinks; essences for making beverages; extracts 
for making beverages; beer; malt beer; non-alcoholic 
beer; low-alcohol beers; mineral-enriched beers; 
lagers; lager shandy; beer-based cocktails; porter 
(beer); stout. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436292 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201815922 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.29, BX, 1356629 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Infento Property B.V., Basisweg 54, 1043AP 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Water vehicles, whether or not motorized or electric, 

and structural parts therefor; land vehicles, whether or 
not motorized or electric, namely bicycles, tricycles, 
recumbent bicycles, scooters, push scooters, delivery 
tricycles, karts, go-karts, pedal go-karts, tractors, cargo 
trailers, snow vehicles, snowmobiles, whether or not 
motorized or electric as well as structural parts therefor 
and accessories, namely audible warning systems, 
bodies, towing hooks, carrying devices such as 
baskets, carrying racks, vehicle running boards, vehicle 
seats, steering wheels, back organizers specially 
adapted for use in vehicles, canopies; airplanes and 
structural parts therefor; structural parts of vehicles in 
kit form; motors, whether or not electric, for land 
vehicles as well as their parts; kick sledges. 

  Klasse 28   Toys; modular construction toys (scale 1: 1) and parts 
therefor; kits for the construction of toy vehicles, 
namely bikes, water vehicles, land vehicles, air 

vehicles, bicycles, balance bicycle, recumbent bicycle, 
scooters, push scooters, tricycles, delivery tricycles, 
walker, walker wagon, karts, go-karts, pedal go-karts, 
tractors, cargo trailers, cranes, bulldozers, skateboard, 
inline skate, roller skates, snow vehicles, sledges as 
well as parts for the aforementioned products; rideable 
toys and parts therefor; mechanical action toys and 
parts therefor; all of the before mentioned goods 
whether or not motorized or electric; toy buildings and 
parts therefor; kits of parts [sold complete] for 
constructing models and toy vehicles; play structures 
for children; toy agricultural machines and parts 
therefor, including toy accessories for all the before 
mentioned goods, namely cranes, cables, lights, towing 
hooks, crane hooks, bodies, excavating buckets, 
decorative elements, flags, helmets, baskets, carrying 
racks, vehicle running boards, vehicle seats, steering 
wheels; toy machine tools; snow sledges, for 
recreational use. 

  Klasse 41   Educational and teaching services; organisation of 
educational events; development of educational 
courses; arranging and conducting of workshops in the 
field of engineering and construction; production, 
compilation and publication of educational material in 
the field of engineering and construction; 
entertainment; sporting and recreational activities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436313 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201815926 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.26, US, 88132246 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 National Nail Corp., 2964 Clydon SW, MI49519 
GRAND RAPIDS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Power tool parts, namely, drill guides. 
  Klasse 8   Manually operated hand tools, namely, screw and nail 

driving guide and brake. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1436330 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201815927 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.10.11, DE, 30 2017 110 

274 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WMF Group GmbH, Eberhardstrasse 35, 73312 
GEISLINGEN/STEIGE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Food and beverage processing and preparation 

machines and apparatus, all the aforesaid goods 
included in this class; electric food processors for 
domestic use; electric kitchen machines for food 
preparation [other than cooking]; electric baby food 
processors; electric kitchen appliances for chopping, 
mixing, pressing; electric kitchen mixers; food 
processors, electric; electric grinders for food 
preparation; electric peeling machines for use in the 
preparation of food; vegetable spiralizers, electric; 
electric vegetable peelers; electric salad makers 
(machine) for household purposes; electric apparatus 
for cutting vegetables for household purposes; electric 
salad drainers for household purposes; electric hand 
blender for household purposes; electric food blenders 
(for household purposes); beaters being electric 
appliances; electric food blenders; whisks, electric, for 
household purposes; electrical squeezers for fruit and 
vegetable; fruit presses, electric, for household 
purposes; electric fruit peelers; electric fruit squeezers; 
electric fruit grinders; apparatus for aerating beverages 
for household purposes; electric egg beaters for 
household purposes; electric dough kneading 
machines; electric pasta makers for domestic use; 
kneaders (electric kitchen machines); pasta cutters 
(machines) for household purposes; noodle and pasta 
making machines for household purposes; electric 
kitchen knives; electric kitchen tools; machines for 
slicing food (electric, kitchen) for household purposes; 
electric ice crushing machines for household purposes; 
bread cutting machines for household purposes; 
electric pizza cutters; grating machines for household 
use; peelers (electric machines) for household 
purposes; mincers (electric) for household use; electric 
coffee frothers for household purposes; power-
operated coffee grinders for household purposes; 
electrical appliances used in kitchen for milling; electric 
mixers for household purposes; electric milk frothers; 
kitchen grinders, electric; power-operated coffee 
grinders; electric pepper mills; electric salt mills; electric 
graters; beverage making machines for household 
purposes; mills for household purposes, other than 
hand-operated; electric machine for making smoothies 
(pre-mixed beverages of fruits, vegetables and/or milk 
products). 

  Klasse 8   Hand-operated vegetable cutters; apple corers; 
vegetable corers; butter curlers; meat tenderizers in the 
form of pronged instruments for pounding meat; 
grapefruit spoons; meat tenderizers in the form of 
pronged instruments for pounding meat. 

  Klasse 11   Food and beverage cooking, heating, cooling and 
treatment equipment; raclette apparatus; electric 
fondue pots (cooking apparatus); electric domestic 
deep fryers; popcorn makers; sandwich makers 
(toasters); sandwich toasters; electric toasters; cotton 
candy making machines; table top ovens; waffle irons, 
electric; microwave ovens for domestic use; air fryers; 
induction cookers; portable induction cookers, electric; 
electric cooking ovens for household use; electric bread 
cookers; home bread makers; domestic bread toasters 
(electric); electric egg cookers for household purposes; 
electric bottle heaters; electric outdoor grills; electric 
indoor grills; stands and tables designed to hold electric 
grills; electric panini makers; electric griddles (cooking 
appliances); electric toaster ovens; electric tea 
warmers; machines for making ice cream; electric 
espresso machines; electric coffee filters; electric 
chocolate makers; electric beverage heaters; electric 
wireless coffeepots; electrical coffee pots incorporating 
percolators; electric coffee makers for household use; 
electric coffee roasters for household purposes; electric 
tea makers; kettles, electric; water heaters, electric; 
heaters, electric, for feeding bottles; baby food 
warmers, electric; sterilisers for babies' feeding bottles; 
electric appliances for making yogurt; electric house 
apparatus for cooking; autoclaves, electric, for cooking; 
electric steaming apparatus for cooking; electric food 
steamer; autoclaves, electric, for cooking; electric 
skillets; electric broilers; hot pots (electrically heated); 
electric casseroles; electric kitchen apparatus for 
cooking for household purposes; electric stew-pots; 
electric food dehydrators for household purposes; 
electric griddles (cooking appliances); electric rice 
cookers; electric woks; electromagnetic induction 
cookers (for household purposes); domestic cooking 
ovens; domestic stoves for household purposes; 
domestic plate warmers; hot plates; heated display 
cabinets; refrigerated food counters; heating and 
cooling apparatus for dispensing hot and cold 
beverages; electric wine coolers for household 
purposes; electric hot plates; electric refrigerators (for 
household purposes); electric heated urns. 

  Klasse 21   Flower pots; flower pot holders; plant pots and 
saucers; planters of glass and precious metal/ stainless 
steel; pots for herbs; plant pots for home gardening, 
namely for herbs; spice sets; spice racks; spice jars; 
non-electric spice grinders; cruet sets for oil and 
vinegar; shakers for spices; fitted covers for buckets or 
pails; flower bowls of stainless steel; tableware, 
cookware and containers for household purposes; 
glasses, drinking vessels and barware; mixing bowls; 
oven-to-table tableware; cups and mugs; serving 
platters; serving ladles; plates; knife rests for the table; 
chopstick rests; ramekins; oven to table racks; baking 
utensils; bakeware; baking dishes; bread boards; 
butter-dish covers; steamer baskets; wire baskets 
[cooking utensils]; egg cups; finger bowls; plates for 
hors d'oeuvre; coffee mugs; coffee pots; coffee 
services of precious metal; casseroles [dishes]; 
saucepan lids; cake tins; cake molds [moulds]; knife 
rests for the table; cream jugs; salad bowls; gravy 
boats; chocolate molds; dish covers; dishes; trivets 
[table utensils]; serving bowls; butlers' trays; serving 
pots; soufflé dishes; soup bowls; tableware, other than 
knives, forks and spoons; teapots; tea services 
[tableware]; tea cups; drip mats for tea; pie pans; cake 
domes; portable cooking kits for outdoor use; coasters 
(tableware); saucers; cocktail glasses; household 
containers of stainless steel; buckets for household 
use; litter baskets of metal; storage jars of metal; 
storage jars; beverageware; candy boxes; bowls for 
candy; bread bins; bread baskets for household 
purposes; butter dishes; stainless steel boxes for 
household use; containers for ice; ice cube molds 
[moulds]; cruet stands of precious metal; oil cruets of 
precious metal; bottles; bottle stands; cookie jars; 
vegetable racks, namely spice racks; stands for dishes; 
drinks containers for household use; non-electric coffee 
servers of precious metal; jars; kitchen containers; fruit 
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cups; pepper pots; lunch boxes; salt cellars; bowls 
[basins] for kitchen and household use; syrup jugs; 
dispensers for cling film [other than fixed]; straw 
dispensers; dispensers for serviettes; mug racks; 
teapot stands; tea caddies; toast racks; cake stands; 
pedal bins; food storage containers; water bottles; 
toothpick holders, in particular of stainless steel; sugar 
bowls, in particular of stainless steel; sugar bowls; 
stands of precious metal and glass for serving 
marmalade; support for table numbers; racks of metal 
for supporting buffet tableware; support for lanterns of 
metal and glass; butter coolers; double heat insulated 
containers for food; bottle coolers [receptacles]; 
beverage coolers [containers]; vacuum flasks for 
holding food; non-electric vacuum jugs; caviar coolers; 
heaters for feeding bottles, non-electric; coolers [non-
electric containers]; portable beverage coolers; coolers 
for wine; stainless steel stands for coolers for wine; 
lemon squeezers [non-electric]; crushers for kitchen 
use, non-electric; beaters, non-electric; whisks, non-
electric, for household purposes; non-electric garlic 
peelers; non-electric grinders; non-electrical coffee 
grinders; non-electric coffee drippers for brewing 
coffee; coffeepots, non-electric; fruit presses, non-
electric, for household purposes; rolling pins, domestic, 
in particular for dough for noodles and pasta, hand-
operated; cutting machines for dough, in particular for 
noodles and pasta, hand-operated; non-electric pasta 
makers for domestic use; non-electric milk frothers; 
heaters for feeding bottles, non-electric; mugs for 
making yogurt for household purposes; mills for 
household purposes, hand-operated; blenders for food 
[non-electric]; kitchen grinders, non-electric; non-
electric ice crushers; vegetable mashers; hand-
operated garlic presses; hand-operated food grinders; 
coffee grinders, hand-operated; pepper mills, hand-
operated; potato ricers; rotary cheese graters; cherry 
pitters; graters for kitchen use; mortars for kitchen use; 
food mashers; non-electric meat grinders; graters; 
roasting dishes; non-electric skillets; frying pan lids; 
cooking skewers of metal; roasting dishes; double 
boilers; hot pots, not electrically heated; steamers 
[cookware]; closures for pot lids; deep fryer baskets for 
non-electric deep fryers; non-electric griddles; grills 
[cooking utensils]; cookery molds [moulds]; cauldrons; 
saucepan lids; cooking utensils for use with domestic 
barbecues; non-electric canners [pressure cookers]; 
deep fryers, non-electric; cooking utensils for use with 
domestic barbecues; pressure cookers, non-electric; 
non-electric rice cooking pots; non-electric slow 
cookers; non-electric autoclaves for household use; 
earthenware saucepans; pot lids; woks; autoclaves, 
non-electric, for cooking; food steamers, non-electric; 
molds [moulds] for muesli bar making for household 
purposes; containers for household or kitchen use; 
bento boxes; lunch boxes; strainers for household 
purposes; cruets; ice cube molds for refrigerators; 
hand-operated salad drainers; thermal insulated 
containers for food or beverage; insulated cups with 
lids; thermally insulated flasks for household use; 
freezer containers for household purposes; cooking 
pots and pans [non-electric]; blenders (non-electric); 
mills for household purposes, hand-operated; pepper 
mills, hand-operated, and salt mills, non-electric; rice 
cookers, non-electric; sandwich boxes; trays 
[household]; household or kitchen utensils; colanders 
for household use; draining trays; dish drying racks; 
fitted dispensers for wiping, drying, polishing and 
cleaning paper; cookie [biscuit] cutters; bread tongs; 
cocktail sticks; cocktail sticks; egg separators, non-
electric, for household purposes; ice cream scoops; fish 
scoops; bottle stands; vegetable tongs; basting spoons 
[cooking utensils]; barbecue forks; barbecue tongs; 
hand-operated implements for cracking lobsters; hand-
operated sushi makers; noodle machines, hand-
operated; meal trays; honey servers; coffee scoops; 
candelabra [candlesticks]; candlesticks with wind 
protection; candle extinguishers; basting brushes; 
scrapers (kitchen implements); cooking funnels; corn 

cob holders; flour sifters; knife blocks; mixing spoons 
[kitchen utensils]; non-electric egg crackers for 
household use; tortilla presses, non-electric [kitchen 
utensils]; waffle irons, non-electric; nutcrackers; 
spatulas; non-electric beaters for kitchen use; mixing 
spoons [kitchen utensils]; salad tongs; scoops for 
household purposes; slotted spoons; basting spoons 
[cooking utensils]; serving forks; serving spoons; 
serving tongs; napkin holders and rings; spaghetti 
tongs; asparagus tongs; non-electric ice cream makers; 
skewers (cooking utensil); tea balls; tea light candle 
holders; tea strainers; pastry cutters; dumpling moulds 
for household use; place card holders; tablecloth 
holders; pan scrapers; pot stands; pie servers; tortilla 
presses; carving forks; funnels; dish drying racks; wine 
drip collars specially adapted for use around the top of 
wine bottles to stop drips; spatulas for kitchen use; 
lemon squeezers; sugar scoops; sugar tongs; cocktail 
shakers; chopsticks; coffee pots; coffee filters, not of 
paper, being part of non-electric coffee makers; non-
electric coffee frothers; coffeepots, non-electric; coffee 
filters, non-electric; non-electric plunger style coffee 
makers; coffee percolators, non-electric; coffee makers, 
non-electric; kettles, non-electric; non-electric milk 
frothers; whistling kettles; tea infusers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436348 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201815928 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SLAM JAM S.r.l., Via F.L. Ferrari, 37/A, 44122 

FERRARA, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Travelling sets; cases (leather goods); keycases; 
luggage; vanity cases, not fitted; trunks [luggage]; 
unfitted vanity cases; bags; beach bags; sport bags; 
travel baggage; small bags for men; purses; handbags; 
kit bags; duffel bags; briefbags; satchels; leatherboard; 
leather, unworked or semi-worked; carrying cases for 
documents; imitation leather; umbrellas and parasols; 
animal skins; clutch bags (hand bags); banknote 
holders (leatherware); card cases [notecases]; 
briefcases (leather goods); wallets; coin purses, not of 
precious metal; haversacks; gym bags; holdalls; boxes 
for carrying objects; valises; attaché cases; backpacks.

  Klasse 25   Rainproof clothing; waterproof clothing; clothing of 
imitations of leather; leather clothing; clothing for 
gymnastics; leisurewear; clothing for men, women, and 
children; sportswear; dresses; ceremonial clothing for 
women; wedding dresses; jumper dresses; bathrobes; 
clothing; pumps [footwear]; bandanas [neckerchiefs]; 
bermuda shorts; caps [headwear]; underwear; bikinis; 
blazers; bodies (clothing); boleros; bomber jackets; boy 
shorts (underwear); braces for clothing (suspenders); 
corsets; shoes; training shoes; leisure shoes; breeches; 
chemisettes; shirts; nighties; bodices [lingerie]; tank 
tops; sports singlets; headgear; caps; coats; hoods 
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[clothing]; cardigans; belts [clothing]; tutus; hats; 
sundresses; camisettes; layettes [clothing]; corselets; 
bathing suits; masquerade costumes; neckties; panties; 
headbands [clothing]; pocket squares; sweat shirts; 
foulards (clothing articles); gabardines [clothing]; 
gaiters; jackets [clothing]; overcoats; heavy sports 
jackets; gilets; blousons; skirts; aprons [clothing]; 
gloves [clothing]; denim jeans; flip-flops; underwear for 
men; jersey (clothing); lingerie; jumpers; hosiery; 
maillots; undershirts; sweaters; mantles; pelerines; 
sleep masks; miniskirts; deck shoes; boxer shorts; 
babies' pants [clothing]; underpants; vests; running 
shorts; trousers, excluding leggings; slippers; ear muffs 
[clothing]; beach wraps; balaclavas (clothing); furs 
[clothing]; pajamas (Am.); polo shirts; ponchos; 
sweaters; garters; brassieres; jumper suits; sandals; 
footwear; gymnastic shoes; walking shoes; shawls; 
sashes for wear; shorts; dinner jackets; heavy jackets; 
petticoats; slips [undergarments]; half-boots; boots; fur 
stoles; skirt suits; tee-shirts; footwear uppers; tops 
(clothing); turbans; combinations [clothing]; gymsuits; 
uniforms; veils [clothing]; robes; visors [headwear]; 
wooden shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436353 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201815930 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vattenfall AB, 16992 STOCKHOLM, Sverige 

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

wetting and binding compositions; fuels, including fossil 
fuels and biofuels, peat, wood chips and firewood, and 
gas, illuminants; electrical energy from wind or solar 
power; electrical energy from non-renewable sources; 
fuel being district heating. 

  Klasse 35   Advertising; administrative processing of purchase 
orders; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
tracking and monitoring energy consumption for others, 
in buildings and for households; mediation of contracts 
for purchase and sale of products; providing consumer 
product information; provision of information and advice 
to consumers regarding the selection of products and 
items to be purchased; compilation and providing of 
price and statistical information relating to electricity 
and energy consumption; consultancy, advisory and 
information services in relation to all the aforesaid 
services. 

  Klasse 37   Building construction; oil-field exploitation for the 
extraction of oil; mining extraction and drilling of wells; 
repair of installations for energy production; installation 
services relating to energy generating installations, 
apparatus for generation of energy; maintenance and 
repair of energy generating installations; repair and 
maintenance of energy generating apparatus; 
maintenance and repair of installations for the 
production of energy; repair and maintenance of 
nuclear power plants, wind power plants and 
hydroelectric power plants; construction of hydroelectric 
and wind power plants; charging station services for 
electric vehicles; advisory, consultancy and information 

services relating to all of the aforesaid. 
  Klasse 39   Transport; warehousing, storage and distribution of 

electricity, energy, energy for heating and cooling 
buildings, gas, oil as well as energy fuels; storage of 
refuse and waste, including storage of by-products from 
energy production; water distribution and water supply 
and information relating to the transport, distribution 
and storage of energy products; electricity distribution; 
storage of energy and fuels; advisory, consultancy and 
information services relating to any of the aforesaid 
services. 

  Klasse 40   Conversion and recycling of waste including nuclear 
fuels; waste separation; incineration of waste and trash; 
processing and refining of oil, gas, natural sources of 
energy and fuels for the generation of energy, 
electricity, water as well as for the generation of heat 
and cooling of buildings; production of energy; leasing 
of energy supply equipment; consultancy services 
relating to the generation of electrical power; production 
of energy by nuclear power plants; advisory, 
consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436355 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201815931 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.12, BX, 1378330 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Van Vliet The Candy Company B.V., Linnaeusweg 15, 

2408BX ALPHEN AAN DEN RIJN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Chocolates, caramels and pastries and confectionery; 
candy; marshmallows; confectionery in the form of 
marshmallows; chocolates filled with marshmallow; 
layers of marshmallow; marshmallows in the form of 
creams; marshmallows in the form of spreads; candy 
decorations, cake frosting [icing], frosting, icing; 
marzipan, fondant for marshmallows, biscuits, brioches, 
cakes. 

  Klasse 35   Advertising and publicity; mediation of advertising and 
sales promotion; distribution of advertising and 
promotional material, also via internet, in the field of 
chocolates, caramels and confectionery and 
confectionery, confectionery, marshmallows, 
confectionery in the form of marshmallows, chocolates 
filled with marshmallow, top layers of marshmallow, 
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marshmallow cream, spread paste of marshmallows, 
toppings and coatings for marshmallows, biscuits, 
brioches, cakes, ingredients for all the aforesaid goods; 
promotion of chocolates, caramels and confectionery 
and confectionery, confectionery, marshmallows, 
confectionery in the form of marshmallows, chocolates 
filled with marshmallow, marshmallow cream coatings, 
marshmallow cream, marshmallows spread paste, 
toppings and coatings for marshmallows, cookies, 
brioches, pies, ingredients for all the aforesaid goods; 
business mediation in the purchase, sale, import and 
export of chocolates, caramels and confectionery and 
confectionery, confectionery, marshmallows, 
confectionery in the form of marshmallows, chocolates 
filled with marshmallow, top layers of marshmallow, 
marshmallow cream, spread paste of marshmallows, 
top layers and coatings for marshmallows, cookies, 
brioches, pies, ingredients for all the aforesaid goods; 
organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial and/or advertising purposes; trade 
information; public relations; conducting advertising 
campaigns relating to trade fairs, exhibitions and 
conferences; merchandising; commercial business 
management; business administration; administrative 
services; the aforesaid services whether or not via the 
internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436381 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201815935 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vattenfall AB, 16992 STOCKHOLM, Sverige 

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

wetting and binding compositions; fuels, including fossil 
fuels and biofuels, peat, wood chips and firewood, and 
gas, illuminants; electrical energy from wind or solar 
power; electrical energy from non-renewable sources; 
fuel being district heating. 

  Klasse 35   Advertising; administrative processing of purchase 
orders; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
compilation and provision of data relating to energy 
consumption in buildings and for households; mediation 
of contracts for purchase and sale of products; 
providing consumer product information; provision of 
information and advice to consumers regarding the 
selection of products and items to be purchased; 
compilation and providing of price and statistical 
information relating to electricity and energy 
consumption; consultancy, advisory and information 

services in relation to all the aforesaid services. 
  Klasse 37   Building construction; oil-field exploitation for the 

extraction of oil; mining extraction and drilling of wells; 
repair of installations for energy production; installation 
services relating to energy generating installations, 
apparatus for generation of energy; maintenance and 
repair of energy generating installations; repair and 
maintenance of energy generating apparatus; 
maintenance and repair of installations for the 
production of energy; repair and maintenance of 
nuclear power plants, wind power plants and 
hydroelectric power plants; construction of hydroelectric 
and wind power plants; charging station services for 
electric vehicles; advisory, consultancy and information 
services relating to all of the aforesaid. 

  Klasse 39   Transport; warehousing, storage and distribution of 
electricity, energy, energy for heating and cooling 
buildings, gas, oil as well as energy fuels; storage of 
refuse and waste, including storage of by-products from 
energy production; water distribution and water supply 
and information relating to the transport, distribution 
and storage of energy products; electricity distribution; 
storage of energy and fuels; advisory, consultancy and 
information services relating to any of the aforesaid 
services. 

  Klasse 40   Conversion and recycling of waste including nuclear 
fuels; waste separation; incineration of waste and trash; 
processing and refining of oil, gas, natural sources of 
energy and fuels for the generation of energy, 
electricity, water as well as for the generation of heat 
and cooling of buildings; production of energy; leasing 
of energy supply equipment; consultancy services 
relating to the generation of electrical power; production 
of energy by nuclear power plants; advisory, 
consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436389 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201815936 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.19, DE, 30 2018 100 

619 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 beyerdynamic GmbH & Co. KG, Theresienstraße 8, 
74072 HEILBRONN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric, electronic and optical measuring, signaling, 

regulating apparatus and instruments, included in class 
9, in particular electric apparatus and instruments for 
electroacoustics and parts thereof; apparatus and 
instruments for recording, transmission and 
reproduction of audio signals and parts thereof, 
included in class 9; apparatus for recording and 
reproducing electrical signals, in particular sound 
signals; apparatus for the wireless transmission of 
audio information; apparatus for the transmission and 
reception of sound or video signals, in particular high-
frequency sound transmission apparatus and 
apparatus of sound transmission technology; bodypack 
transmitters and receivers, in particular bodypack 
transmitters and receivers in the ultra-high frequency 
[UHF] and very high frequency [VHF] range, and parts 
therefor; diversity receivers; earbuds; aerials; 
apparatus for narrowband and broadband systems in 
the beld of sound transmission technology; 
transmitters, in particular multi-channel transmitters, 
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single-channel transmitters, infrared transmitters, radio 
frequency [RF] transmitters; receivers, in particular 
multi-channel, single-channel and two-channel 
receivers, infrared receivers and high frequency [HF] 
receivers, headphone receivers, chin-strap receivers 
and parts therefor, included in this class; apparatus for 
sound transmission and playback apparatus; headsets; 
conference systems consisting of microphones, 
monitors, telephones; apparatus for analog and digital 
transmission of audio and video and data signals; 
software for such systems for control, tuning and 
regulation purposes; data carriers provided with 
programs; software, in particular on CD-ROMs, DVDs, 
hard disks, floppy disks and volatile and non-volatile 
memories; conference and telecommunications 
technology apparatus and instruments; microphones, in 
particular dynamic microphones, condenser 
microphones, electret microphones, headband 
microphones, gooseneck microphones, shotgun 
microphones, wireless microphones, clip-on 
microphones, microphones with integrated transmitters, 
in particular condenser microphones with built-in radio 
frequency transmitters, microphone modules, pressure 
microphones, switchable microphones, microphone 
capsules and parts therefor, included in this class; 
microphone splitters; microphone cases; transducers; 
electroacoustic transducers, in particular headphones, 
dynamic headphones, electrostatic headphones, 
wireless headphones, headphones for use in vehicles 
and aircraft, in particular with infrared or radio 
frequency transmission, headphones with active noise 
compensation, loudspeakers, including wireless 
loudspeakers; parts and accessories for the electro-
acoustic transducers and headphones, namely ear 
pads, volume controls, amplifiers, battery plugs, plug-in 
chargers, earphone cables; electroacoustic and visual, 
identifiable guidance systems, including multilingual 
systems, consisting of transmitters and receivers, in 
particular sound signal receivers and headphones; 
apps [software] for controlling sound recording and 
playback devices; Apps [Software] for recording and 
playing sound signals. 

  Klasse 38   Audio communications services; audio 
teleconferencing; audiovisual communications services; 
consultancy services relating to data communications; 
providing access to databases on computer networks 
and the Internet; computerized communication 
services; data transmission services; wireless 
electronic transmission of images; network 
conferencing services; electronic communications and 
telecommunications services; transmission of 
information, data, advertisements, music, films, radio 
broadcasts, television broadcasts via wireless or 
wireline networks, in particular in the form of online 
internet services; video communication services; 
providing video conferencing services. 

  Klasse 41   Recording images and sound; training in the field of 
audio and video technology; providing entertainment 
information; consultancy on film and music production; 
providing digital music from the Internet; providing 
interactive entertainment; providing online videos; 
music hall services; music performances; services of a 
music library; arranging and conducting of seminars; 
services of a sound and television studio; providing 
audio or video studios; rental of radio and television 
sets; rental of sound recording apparatus and sound 
reproducing apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436431 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201815941 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 V.S DISTRIBUTION, 6 rue de Saintonge, F-44240 LA 

CHAPELLE SUR ERDRE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Preserved, frozen, deep-frozen, semi-dried, dried, 
blanched, precooked, pre-fried, grilled, cooked, 
vacuum-packed and marinated fruits and vegetables; 
fruit confits; fruit and vegetable compotes; fruit peel; 
crystallized fruits; fruit-based snack food; fruit salads; 
vegetable salads; fruit pulps; fruit slices; prepared 
vegetable seeds; vegetable juices for cooking; fruit-
based milkshake; fruit peel; preparations for making 
soup, vegetable soup; vegetable or fruit puree; fruit 
yogurts; fruit and vegetable mousses; tapenades; fruit 
and vegetable concentrates; fruit and vegetable jams, 
fruit and vegetable jellies; fruit and vegetable-based 
stuffings (not fresh) for meat or fish. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436438 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201815943 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.23, CH, 722519 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Urovant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; biologic 

preparations for medical and therapeutic purposes. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical and biomedical 
research services; research in the field of 
pharmaceutical and biologic therapeutic preparations; 
pharmaceutical research and development; providing 
scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and biomedicine. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical preparations 
and biologic preparations for the prevention and 
treatment of diseases, disorders and conditions. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436439 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201815944 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.16, CH, 722710 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436441 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201815945 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.18, FR, 4447013 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Decathlon, 4 boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand-operated hand tools and implements; scissors, 

shears, spanners (tools), tube cutters (tools), knives, 
hand-operated lifting jacks, levers (tools), files, 
hammers (tools), hand-operated hand drills, punches 
(tools), pliers, pliers, pincers, hand-operated guns for 
the extrusion of mastics, hand pumps, hand-operated 
air pumps, saws (tools), screwdrivers, tire removers 
(tools), pedal removers (tools). 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, light bulbs, electric light bulbs, 
light bulbs for indicating the direction of vehicles, anti-
glare devices for vehicles (lamp fittings), diffusers 
(lighting), sockets for electric lamps, lighting apparatus 
for vehicles, light-emitting diodes (LED), bicycle lights, 
electric lamps, lamps of lighting, pocket lamps, lanterns 
for lighting, lamp casings, lamp sleeves, vehicle 
headlights, flashlights, lamp tubes, luminous tubes for 
lighting. 

  Klasse 21   Brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials; cleaning material; steel wool; cleaning 
brushes for bicycles and motorcycles; cleaning brushes 
for bicycle chains, snack-tins, bottles, insulating flasks, 
refrigerating bottles, oil cans, shoe horns, non-electric 
dust collectors, swabs for cleaning receptacles, 
sponges for household purposes, cans, chamois 
leather for cleaning, glue-pots, drinking receptacles, 
isothermic bags, cleaning cloths. 

  Klasse 28   Games, toys, gymnastics and sporting articles not 
included in other classes, protective padding (parts of 
sports clothing), elbow guards (sports articles), knee 
guards (sports articles), shin guards (sports articles), 
foot guards (sports articles), wrist guards (sports 
articles), shoulder guards (sports articles), forearm 
guards (sports articles), back protectors (sports 
articles), guards (sports articles), stationary exercise 
bicycles; rollers for stationary exercise bicycles, push 
scooters, scooters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436449 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201815946 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.24, FR, 4407344 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SOUCHIER - BOULLET, 11 rue des Campanules, Parc 

d'Activité du Mandine Segrais, F-77185 LOGNES, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal building materials, ironmongery and metal 

hardware, metal skylights, metal smoke vents, doors 
and windows of metal, door frames of metal, windows 
of metal, skylights and smoke vents of metal, metal 
frames for construction, non-electric cables of metal, 
door frames of metal, windows of metal, skylights and 
smoke vents of metal, door cases of metal, windows of 
metal, skylights and smoke vents of metal, pegs of 
metal, ducts of metal for ventilating and air-conditioning 
installations, partitions of metal, cornices of metal, 
angles of metal, gutters of metal, roof coverings of 
metal, door stops of metal, windows of metal, skylights 
and smoke vents of metal, door cases of metal, 
windows of metal, skylights and smoke vents of metal, 
door rollers of metal, windows of metal, skylights and 
smoke vents of metal, door fittings of metal, windows of 
metal, skylights and smoke vents of metal, door closers 
of metal, window closers of metal, non-electric skylight 
and smoke vent closers of metal, door fittings of metal, 
windows of metal, skylights and smoke vents of metal, 
guard rails of metal, door frames of metal, ceilings and 
floors of metal, metal wall linings (construction), springs 
of metal (hardware), locks of metal other than electric, 
outdoor blinds of metal, roof coverings of metal, roofing 
of metal, fanlights of metal, shutters of metal, bolts of 
metal. 

  Klasse 7   Winches, pumps (parts of machines or engines), 
compressed-air pumps, compressed-air machines, 
machine or motor control devices, hydraulic or 
pneumatic controls for machines and motors, 
multipliers other than for land vehicles, hydraulic or 
pneumatic devices for opening or closing doors, 
windows, skylights and smoke vents (parts of 
machines), electric motors other than for land vehicles, 
hydraulic motors, gears other than for land vehicles, 
drive units (parts of machines), gas springs, springs 
(parts of machines), hoists, pulleys (parts of machines), 
pistons (parts of machines or engines), electric devices 
for operating curtains, machine wheels, valves (parts of 
machines), jacks (parts of machines); electric devices 
for opening doors, windows, skylights, smoke vents. 

  Klasse 9   Smoke detectors, fire alarms, temperature indicators, 
electrical control boxes, control panels (electricity), 
electrical and electronic control devices, electrical 
switching devices, switchboards and distribution boxes 
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(electricity), electrical installations for remote control, 
switchboards and connection boxes (electricity), radio 
apparatus, radio and wave control apparatus, switches, 
thermostats, probes for detecting temperature 
fluctuations, rain or wind, meteorological instruments, 
software (recorded programs), downloadable software 
(computer programs), downloadable electronic 
publications, memories for computers, computer 
peripherals, USB drives, CDs, DVDs, BRDs, interfaces 
(IT). 

  Klasse 11   Ventilation, aeration and smoke control apparatus, 
devices for ventilation, aeration and smoke control, air-
conditioning apparatus and installations, heat and 
smoke recovery units, heat exchangers. 

  Klasse 17   Semi-worked plastic materials, plastic fibers not for 
textile use, insulating materials, plastic film other than 
for wrapping, artificial resins (semi-finished products), 
synthetic resins (semi-finished products). 

  Klasse 19   Building materials not of metal, fireproof and 
flameproof doors and glazed partitions, fireproof and 
flameproof glazed floors, glazed fireproof and 
flameproof hoppers, skylights not of metal, smoke 
vents not of metal, windows and doors not of metal, 
mobile containment screens not of metal, moving 
screens not of metal against the spread of toxic smoke, 
processed glass for building, building glass, insulating 
glass (construction), window glass except glass for 
vehicle windows, window panes (building glass), 
fireproof and flameproof glass, reinforced glass, door 
frames not of metal, windows not of metal, skylights 
and smoke vents not of metal, door frames not of 
metal, windows, skylights and smoke vents not of 
metal, door cases not of metal, windows, skylights, 
smoke vents not of metal, partitions not of metal, 
buildings not of metal ventilation and air conditioning 
installation, cornices not of metal, angles not of metal, 
roof coverings not of metal, door frames not of metal, 
wall linings not of metal (construction), ceilings not of 
metal, floors not of metal, roofing not of metal, fanlights 
not of metal, shutters not of metal; skylights, domes 
and bubble structures of plastic. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of skylights, 
smoke vents, mobile partitioning screens. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436465 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201815947 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.10, US, 87915478 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour Street, 
PA16701 BRADFORD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Battery chargers. 
  Klasse 11   Electric pocket warmers for warming hands. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436502 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201815949 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOMAINE de LA CHAIZE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La Chaize, 
69460 ODENAS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines with protected geographical indication; wine 

with protected appellation of origin from the winery 
called "Château de La Chaize". 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436518 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201815951 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.22, CH, 722676 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 O. Kleiner AG, Schützenmattweg 26, 5610 WOHLEN, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Materials for packaging, namely films for packaging. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436521 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201815952 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.26, FR, 4486011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SPB, 71 Quai Colbert, 76600 LE HAVRE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 40   Recycling services; recycling of computer and 
electronic products; recycling of mobile telephones, 
smartphones, computers and multimedia tablets; 
recycling of packaging, chemical products, dangerous 
liquids, waste and trash; treatment of packaging, 
chemical products, dangerous liquids, waste and trash; 
treatment of computer and electronic products; 
treatment of used mobile telephones, smartphones, 
computers and multimedia tablets; waste management 
services; advisory, assistance and information services 
relating to recycling; advisory, assistance and 
information services relating to waste processing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1436525 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201815953 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.24, CH, 722131 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldalle 
215, 4058 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Tomatoes; tomato seeds; tomato seedlings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436530 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201815955 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.06, FR, 4434506 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eurokera, Lieu-dit "Le Gouffre", 77640 JOUARRE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Cooking hobs; glass-ceramic heating apparatus; 

glass-ceramic hobs without connection to the worktop 
sold as cooktops; glass-ceramic hobs without 
connection to the worktop sold as cooker units; glass-
ceramic hobs without connection to the worktop sold as 
worktops; cooktops. 

  Klasse 20   Worktops; worktops as furniture; worktops for use with 
sinks. 

  Klasse 21   Heat-resistant glass-ceramic products; unworked and 
semi-worked ceramic glass, except building glass. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436534 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201815956 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stenn Holdings Limited, c/o Quijano & Associates (BVI) 

Limited, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Tortola, 
De britiske jomfruøyene 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; computer programs; 

downloadable software programmes; downloadable 
electronic publications; printed publications in 

electronically readable form; downloadable brochures, 
newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; sound 
recording and/or sound reproducing apparatus and 
instruments; recordings of sound and/or images. 

  Klasse 35   Advertising; business services; business 
administration; business management; business 
management assistance and consultancy; commercial 
business estimates; business management 
consultancy; professional business consultancy; 
commercial management; commercial management 
assistance; negotiation of contracts; negotiation of 
commercial transactions; efficiency experts; business 
information; analysis of business information; provision 
of business information and advice between 
businesses; provision of information relating to 
businesses and companies; compilation and 
dissemination of business information and material; tax 
services; marketing studies and market research; 
statistical analysis; statistical compilation and 
processing of statistical information; fleet economic 
forecasting; business research; accounting; account 
auditing; import and export services; product sampling; 
goods and order processing fulfilment services; 
provision of information, advice and consultancy for 
consumers in trade and business affairs. 

  Klasse 36   Factoring; banking business; financial affairs; 
monetary affairs; credit bureaux; debt collection 
agencies; financial analysis; insurance; arranging of 
credit; leasing; securities brokerage; mutual funds; 
capital investments; credit and debit card services; 
surety services; insurance consultancy; financial 
consulting services; financial evaluation; tax estimates; 
fiscal assessments; trusteeship; financing services; 
financial information; mutual funds; fund investment; 
debt collecting; collection of rent; electronic funds 
transfers; wealth management; lending against 
securities; lending services; financial information; 
capital investments; debt management services; 
mortgage banking; exchanging money; financial affairs; 
monetary transactions; financial sponsorship; fund 
investment; loans (financing); financial transactions; 
deposits of valuables. 

  Klasse 38   Telecommunications, in particular via the Internet; 
communication by computer terminals; communications 
by telephone; electronic mail; computer-aided 
transmission of messages and images, in particular in 
the field of banking and finance; providing access to 
telecommunications networks by computer and 
transmitting information on networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436540 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201815957 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.04, EM, 017895426 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vässla AB, Södermannagatan 35, 11640 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Mopeds; vehicles for use on land; motorbikes; electric 

motorcycles; electric bicycles; motorized scooters; 
electrically operated scooters; tyres for motorcycles; 
motorcycle handlebars; motorcycle seats; motorcycle 
engines; chains for bicycles, cycles; motorcycle frames; 
motorcycle foot pegs; electrically powered motor 
vehicles. 

  Klasse 39   Rental of cycles; motor vehicle rental; rental of 
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scooters for transportation purposes; motorcycle rental; 
vehicle hire. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436541 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201815958 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GIANFRANCO SOLDERA, Via Dei Frassini, 39, 20156 

MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Wines, spirits and liqueurs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436545 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201815959 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.02, EM, 017868046 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Supercell Oy, Itämerenkatu 11, 00180 HELSINGFORS, 

Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software and computer game software; 
downloadable computer software and computer game 
software; data storage media; game software adapted 
for use with television receivers; pre-recorded motion 
picture, television, and animation films; bags, cases 
and sleeves for storing and carrying telephones, 
computers, headphones and cameras; covers for 
mobile phones, portable computers and tablets; 
headphones; downloadable publications; decorative 
magnets; memory sticks; belts and straps for 
telephones, computers, headphones and cameras; 
electric power units. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; comic books; newspapers, 
photographs, magazines, books, printed periodicals, 
newsletters, notebooks, and brochures; computer 
game instruction manuals; writing paper and 
envelopes; calendars; bookmarks; notebook and 
calendar covers; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials; cardboard boxes; party 
decorations made of paper; pens, erasers; posters, 
paper banners; figures made of paper; paper bags; 
sticker albums, stickers; cards, post cards, collectable 
cards, trading cards; paper signs. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat shirts, 
shirts, blouses, vests; jeans, pants, shorts; underwear, 
sportswear; socks; coats, jackets, suits; skirts; scarves; 
gloves, mittens; bathing suits, pajamas, negligee robes, 
bathrobes; caps and hats. 

  Klasse 28   Electronic games; hand-held units for playing 
electronic games; action skill games; action figures as 
toys; toys, games and playthings; board games; game 
cards; play sets for action figures; game cards and 
playing cards; soft dolls; plush toys; stuffed toys, water 
toys, wooden toys, toys made of plastics; children's 
multiple activity toys; puzzles; balloons; bags, cases 
and sleeves for storing and carrying apparatus for 
games. 

  Klasse 41   Electronic game services; providing on-line computer 
games; on-line gaming services; providing on-line 
computer games, multi-player matching services, and 
on-line entertainment in the nature of tournaments, 
cyber or virtual sports leagues and games shows; 
providing information on-line relating to computer 
games; provision of games by means of a computer 
based systems; providing interactive social games in a 
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virtual environment; providing entertainment 
information relating to computer games via information 
network; entertainment services; sporting and cultural 
activities; providing on-line publications; presentation of 
movies, films, animations, and television programs; 
entertainment services in the nature of creation, 
development, and production of movies, films, 
animations, and television programs; organising events 
and conferences for entertainment purposes; 
organising of competitions; providing entertainment 
information relating to computer games via a web site; 
providing computer games and gaming services 
through an Internet website portal; organising and 
conducting video and computer game matches and 
tournaments; organising of electronic sports events. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436633 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201815969 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.29, CH, 720657 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldalle 
215, 4058 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for agriculture, horticulture and 

forestry; chemical preparations for seed treatment; soil 
fertilizers, biostimulants. 

  Klasse 5   Products for destroying vermin; fungicides, herbicides, 
insecticides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436681 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201815976 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.10, CH, 78085/2018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gerald Charles SA, Via Nassa 60, 6901 LUGANO, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Timepieces and chronometric instruments; clocks; 

wristwatches; chronographs (watches); mechanical 
watches; electric clocks; watches with a game function; 
watch parts; watch cases; watch bands; movements for 
timepieces; dials (clock and watch making); jewelry 
articles, jewelry boxes, cuff links; earrings, precious 
metals and their alloys; unwrought or semi-wrought 
precious metals; jewelry, precious and semi-precious 
stones; pocket watches; cases for watches; boxes for 
time-recording apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436683 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201815977 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.27, BX, 1377478 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Carver B.V., Griendweg 9, 3295KV 'S-GRAVENDEEL, 

Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicles for locomotion by land, namely three-
wheeled motorized vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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(111) Int.reg.nr: 1436697 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201815980 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.27, US, 87897816 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BioCryst Pharmaceuticals Inc, 4505 Emperor 
Boulevard, NC27703 DURHAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

hereditary angioedema. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436698 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201815981 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.27, US, 87897806 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BioCryst Pharmaceuticals Inc, 4505 Emperor 
Boulevard, NC27703 DURHAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

hereditary angioedema. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436699 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201815982 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.27, US, 87897852 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BioCryst Pharmaceuticals Inc, 4505 Emperor 
Boulevard, NC27703 DURHAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

hereditary angioedema. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436700 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201815983 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.27, US, 87897842 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BioCryst Pharmaceuticals Inc, 4505 Emperor 
Boulevard, NC27703 DURHAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

hereditary angioedema. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1437034 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201816036 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.03, CH, 723290 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Urovant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

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

pharmaceutical preparations for human use; biological 
and pharmaceutical preparations for medical and 
therapeutic use; pharmaceutical preparations for 
treatment of the bladder and urinary pathologies; 
pharmaceutical preparations for treatment of a 
hyperactive bladder. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1438336 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201816377 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.12.06 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.02, FI, T201851271 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aisopos Oy, Kristianinkatu 7 as. 54, 00170 

HELSINGFORS, Finland 
Bässholmen Consulting Oy, Kristianinkatu 7 as. 54, 
00170 HELSINGFORS, Finland 
Bruno Igoni, Kristianinkatu 7 as. 54, 00170 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, and scouring 
preparations; preparations and substances for the 
conditioning, care and appearance of the skin, body, 
face, eyes, hair, scalp, teeth and nails, soaps, personal 
cleansing preparations, shower gels, bath gels, bath 
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preparations; perfumery, eau de parfum, toilet waters, 
deodorant preparations for personal use, anti-
perspirants, cosmetics, colour cosmetics, eye 
cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics, make up 
removers, cosmetic impregnated tissues; shampoos, 
hair conditioners, preparations for the hair, hair lotions; 
dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening 
preparations; shaving preparations, after shave and pre 
shave lotions and oils, depilatory preparations; 
essential oils, oils for toilet purposes; pomanders, 
potpourris, fragranced sachets for drawers, room 
fragrance, incense, aromatic plant extracts. 

  Klasse 4   Candles, scented candles, wicks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1441773 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201900024 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.23, CH, 722520 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Urovant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 

BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; biologic 
preparations for medical and therapeutic purposes. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; pharmaceutical and biomedical 
research services; research in the field of 
pharmaceutical and biologic therapeutic preparations; 
pharmaceutical research and development; providing 
scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and biomedicine. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical preparations 
and biologic preparations for the prevention and 
treatment of diseases, disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1452932 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201902915 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.23, JM, 74675 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a rectangle with rounded edges 

and black border on a white background containing, on 
the left, a design of a heart in red, and on the right of 
the heart design the words "Works with" in black 
lettering on the top line, and "Apple Health" in black 
lettering on the bottom. 

(730) Innehaver: 
 Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 

CUPERTINO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 38   Providing access to electronic databases relating to 
patient medical records. 

  Klasse 42   Computer software consulting services; electronic 
data storage; cloud computing services; providing 
online non-downloadable software in the field of health 
care, medicine, patient care, and medical records; data 
encryption services. 

  Klasse 44   Providing health care information; providing health 
care information via a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.07.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.08.05 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 304953 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.11 

(210) Søknadsnr.: 201909426 
(220) Inndato: 2019.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Louis Vuitton Norge AS, Nedre Slottsgate 13, 0157 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Halfdan Lowzow, Rådhusgata 5b, 0151 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 304956 
(151) Reg.dato.: 2019.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.24 

(210) Søknadsnr.: 201909796 
(220) Inndato: 2019.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ASTRUP WESTBY - DESIGN & CONSULTING, 

Gulleråsveien 25, 0779 OSLO, Norge 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201606281
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
3  Biological laundry detergents; commercial laundry 
detergents; pumice stone. 

(731) Søker: 
BioCool AB , Gymnasievägen 16, 93157, 
SKELLEFTEÅ, SE 

(740) Fullmektig: 
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO 
Søknad inngitt: 
2016.06.02 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2018.11.16): 
Den internasjonale registreringen nektes virkning i 
Norge for alle varene i klasse 1, varene «cosmetics; 
skin care preparations; non-medicated lotions; foot care 
preparations (non-medicated -); deodorants for the feet; 
soaps; pumice stone» i klasse 3 og alle varene i klasse 
5.  
Den internasjonale registreringen gis virkning i Norge 
for varene «biological laundry detergents; commercial 
laundry detergents» i klasse 3.  
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2019.01.16 
Klagenemndas avgjørelse av 2019.04.11:
1 Klagen forkastes.  
2 Internasjonal registrering 1298413, det kombinerte 
merket BIOCOOL, nektes virkning for:  
Klasse 1: Water treatment preparations.  
Klasse 3: Cosmetics; skin care preparations; non-
medicated lotions; foot care preparations (non-
medicated -); deodorants for the feet; soaps.  
Klasse 5: Pharmaceuticals and natural remedies for 
skin care and foot care; medicated creams for the care 
of the feet; medical preparations for eliminating 
microorganisms; disinfectants.  
3 Internasjonal registrering 1298413, det kombinerte 
merket BIOCOOL, gis virkning for:  
Klasse 3: Biological laundry detergents; commercial 
laundry detergents; pumice stone. 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0717277 
(210) Søknadsnr.: 199909179 
(151) Reg.dato: 1999.05.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.05.19 

(220) Inndato: 1999.09.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, 21119 MALMÖ, 

Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4    Candles, tea lights, candle wax for lamps and pots for 
one-time use, garden lights, grave lights, lighting paper, 
lighting blocks, briquettes, firelogs. 

  Klasse 8    Cutlery, knives, forks, spoons. 
  Klasse 16    Napkins, table covers, placemats, runners, cups, 

plates, coasters, doyleys for cups, glasses and plates, 
towels, handkerchieves, washcloths, facial tissues, 
coffee filters, decoration ribbons and table skirts made 
of paper; doyleys, tissue paper, gift wraps; packaging 
made of paper, paper board, plastics, biodegradable 
materials; packaging film made of plastics. 

  Klasse 20    Packaging containers made of plastics; drinking 
straws. 

  Klasse 21    Plates, cups, glasses, egg cups, cups, cup holders, 
candle sticks, holders for candles and tea lights, candle 
rings, napkin holders, napkin rings, mats (not of paper), 
dispensers for knives, forks, spoons, plates, cups, 
glasses, trays, napkins, plastic film, foil; bowls, jars, 
jugs, trays, containers, plates, serving trays, carrying 
trays, baskets, teapots, coffee jugs, insulated jugs and 
flasks, milk jugs, cream jugs, sugar bowls, vases, tooth 
picks, party clips, cocktail sticks. 

  Klasse 24    Table cloths, napkins, placemats, runners, doyleys, 
towels, washcloths, handkerchiefs, bed sheets, pillow 
cases (all goods of textile), oilcloths, plastic coated 
table cloths. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1165079 
(210) Søknadsnr.: 201308065 
(151) Reg.dato: 2012.09.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.09.05 

(220) Inndato: 2013.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kawasaki Jukogyo KK (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries Ltd), 1-1, Higashikawasaki-cho 3 -
chome, Chuo-ku, 650-8670 KOBE, HYOGO, Japan 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Vehicles, namely, vessels, aircraft, railway rolling 

stocks, automobiles, two-wheeled motor vehicles and 
bicycles; apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, vessels, aircraft, railway rolling stocks, 
automobiles, two-wheeled motor vehicles and bicycles; 
motors and engines for land vehicles; air cushion 
vehicles; non-electric prime movers for land vehicles 
not including their parts; AC motors or DC motors for 
land vehicles not including their parts; vessels; 
personal water crafts; small water crafts; ships; boats; 
vehicles for use on water; aircraft; railway rolling 
stocks; automobiles; all terrain vehicles; utility vehicles; 
lorries; buggie type vehicles for various purposes; 
trucks; fork lift trucks; 4-wheel drive light utility cars; 
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts 
and fittings; motorcycles; scooters; mopeds; two-
wheeled vehicles; handle bars for two-wheeled 
vehicles; handle pads for two-wheeled vehicles; front 
forks for two-wheeled vehicles; wheel rims for two-
wheeled vehicles; wheel hubs for two-wheeled 
vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for two-
wheeled vehicles; frames for two-wheeled vehicles; 
saddles for two-wheeled vehicles; stands for two-
wheeled vehicles; drive chains for two-wheeled 
vehicles, namely, bicycles; fairings for two-wheeled 
vehicles; mudguards for two-wheeled vehicles; side 
covers for two-wheeled vehicles; tail covers for two-
wheeled vehicles; pedals for two-wheeled vehicles; 
luggage racks for two-wheeled vehicles; warning horns 
for two-wheeled vehicles; engines for land vehicles; 
bicycle trailers. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1250102 
(210) Søknadsnr.: 201506772 
(151) Reg.dato: 2014.10.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.10.27 

(220) Inndato: 2015.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOLD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Bedford Systems LLC, 201 Burlington Road, MA01730 

BEDFORD, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Zeolites charged with carbon dioxide contained in 
cartridges and mixed with flavored syrup for making 
beverages. 
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  Klasse 7   Machines for the production of cold water, soda, still, 
carbonated and sparkling beverages, and parts and 
fittings therefor. 

  Klasse 11   Electrical apparatus for preparing and dispensing 
chilled drinks, namely, cold beverage dispensing units, 
and parts and fittings therefor. 

  Klasse 32   Syrups for making beverages; preparations for making 
beverages, namely, concentrates used in the 
preparation of fruit flavored tea based beverages, 
sports beverages, and soft drinks; syrup pods, namely, 
disposable cartridges containing syrups for making 
beverages; preparations for making aerated water. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1271836 
(210) Søknadsnr.: 201513726 
(151) Reg.dato: 2015.01.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.01.16 

(220) Inndato: 2015.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOGI 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Logitech International SA, Les Châtagnis, 1143 

APPLES, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer and electronic equipment namely, computer 
hardware; computer hardware for use with mobile 
phone and computer tablet applications; computer 
peripherals, namely, keyboards, mice, trackballs and 
wireless electronic controllers all for use with consumer 
electronic equipment excluding gaming apparatus; 
decoding boxes in the nature of set top boxes; 
computer software for classifying, transmitting, 
receiving, processing, reading and watching, and 
controlling applications, texts, electronic data, images, 
audio and video files; computer software for 
reproducing, processing and streaming audio, video 
and multimedia content and for audio calling, video 
calling and remote collaborating; computer software for 
controlling the operation of audio and video apparatus 
and for viewing, searching and/or reading sound, video, 
television, films, photographs and other digital images 
and other multimedia content; computer software for 
multimedia sharing, media-share computer software for 
computers; digital electronic apparatus for recording; 
classifying, transmitting, receiving, processing, reading 
and viewing, and examining texts, data, images, audio 
and video fries, namely, computer software and 
computer hardware; video game control devices, 
namely, headsets, keyboards and mice all for use with 
computer and video game console platforms; wireless 
mice, keyboards, and remote controls for use with 
televisions, computers, and set-top boxes; computer 
cursor control devices, namely, digitizer tablets, light 
pens, and trackballs; touch pads; computer keyboard 
controllers; video devices, namely, software and 
hardware for audio and video enhancement sold as an 
integral part of web cameras and video cameras; digital 
cameras; mobile cameras; audio and sound system 
devices, namely, audio speakers, mobile speakers, 
wireless speakers, headsets, headphones, earbuds 
and microphones; audio conduit, amplification and 
monitoring units; acoustic separation units; audio 
mixers; telephony equipment namely headsets, 
headphones, earbuds and microphones for use with 
computers and telephones, telephones, mobile phones, 
videophones; video-conferencing equipment namely 
video-conferencing cameras, speakerphones, 
computer monitors, televisions, and other audio-visual 
components; digital writing systems for computers and 
mobile phones primarily composed of digital light pen 
and computer software; remote controls for controlling 
TVs, video players, video recorders, stereos, speakers, 
amplifiers, entertainment systems, home lighting 

systems, personal computers; protective cases for 
computer peripherals; protective cases for mobile 
phones, battery charging cases for mobile phones; 
mobile phone accessories, namely, speakers, car 
windshield mounts; keyboards for mobile phones; 
mobile computer keyboards and control devices for 
mobile platforms; keyboards for tablet computers; 
computer peripherals for accessing and transmitting 
data and content among consumer electronics devices, 
televisions, and displays; computer peripherals for 
digital watches; computer software and computer 
programs for use in connection with providing an 
interface between a computer and a peripheral device; 
computer software and computer programs for 
manipulating and controlling images from web cameras 
and digital cameras; computer software and computer 
programs for producing sound; computer software and 
computer programs for handwriting and character 
recognition; computer software and computer programs 
for use in connection with electronic transmission of 
video, audio and data across local area, wide area and 
global computer networks; remote control devices for 
home automation and control of sensors, locks, 
switches, lights, radios, televisions, stereos, audio-
visual equipment, household appliances, window 
coverings, climate control, and other home electronics; 
downloadable software for programming a remote 
control for sensors, locks, switches, radios, television, 
stereos, audio-visual equipment, household appliances, 
window coverings, climate control, lighting and other 
home electronics; audio and video recorders; radios; 
microphones; wireless presenters in the nature of 
wireless remote pointers; notebook computer stands; 
notebook computer docking stations; computer docking 
stations; number keypads, namely, number keypads on 
computer keyboards; battery packs; electric and 
electronic cables; electronic temperature sensors; 
lighting control systems comprised of motion sensors 
for security lights and computer hardware and software 
for use in activating and deactivating electrical lights; 
and electronic instruction manual sold as a unit with the 
aforementioned goods; web cameras; security 
cameras; car dashboard mounts for mobile phones; 
mobile phone accessories, namely, car air vent 
mounts; protective cases for tablet computers. 

  Klasse 28   Video game control devices, namely, headsets, 
keyboards and mice. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1275938 
(210) Søknadsnr.: 201515097 
(151) Reg.dato: 2015.08.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.08.12 

(220) Inndato: 2015.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Abrasives, Inc., 1 New Bond Street, 

MA01615-008 WORCESTER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Abrasive grinding products being parts of machines, 
namely, grinding tools for grinding machines; cutting 
wheels for cutting machines; cutting blades for cutting 
machines; diamond cutting wheels and diamond cutting 
blades for cutting machines; diamond wire cables for 
cutting machines; grinding wheels being abrasive cut 
off wheels for power-operated grinders; abrasive 
depressed center wheels for power-operated grinders; 
core drilling bits for power-operated core drills; grinding 
wheels and grinding plates for power-operated 
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grinders; drills for drilling machines; diamond segments 
for cutting machines; diamond wings for cutting 
machines; tuck point and motor rankers, namely, 
diamond blades for powered machines for removing 
joints on a wall of bricks, joint sealers, cup wheels and 
core bits; all the aforementioned goods being intended 
for cutting and/or grinding building materials and 
abrasive materials, namely, concrete and concrete 
products, reinforced and non-reinforced concrete, 
cured concrete, green concrete, asphalt over concrete, 
kerb stone, concrete pipes, engineering bricks, facing 
bricks, flagstone and paving stone, block paving, 
washed gravel concrete slabs, natural stone, 
sandstone, flint, limestone, granite, marble, slate, hard 
natural stone, porcelain, ceramic, vitrified reconstructed 
stone, refractory materials, thin steels sections, 
stainless steel, cast iron, mortars, glass, bitumen, 
cement joints, breeze block and other materials for the 
construction and building industry. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1280458 
(210) Søknadsnr.: 201516431 
(151) Reg.dato: 2015.10.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.10.12 

(220) Inndato: 2015.12.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard Drive, 

MD20850 ROCKVILLE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer and 
video game software offered via the internet and 
wireless devices; electronic device featuring computer 
game software for use with computers and video game 
consoles; pre-recorded digital media in the nature of 
CD-ROMs and DVDs featuring computer games and 
video games, wallpapers, screensavers, digital music 
files, and graphics, videos, films, multimedia files, 
motion pictures, and animation in the field of video 
games and computer games; downloadable digital 
media, namely, downloadable images, downloadable 
artwork, downloadable text files, downloadable audio 
files, downloadable video files, downloadable game 
software, and downloadable motion pictures. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information and entertainment in the 
nature of news, information, non-downloadable art 
pictures, non-downloadable video clips, and non-
downloadable trailers relating to electronic computer 
games via the Internet. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1323894 
(210) Søknadsnr.: 201615000 
(151) Reg.dato: 2016.01.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.01.07 

(220) Inndato: 2016.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOOT GAMING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., CA90031 LOS 

ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable software in the nature of a mobile 
application for ordering t-shirts, candy, food, toys, 
figurines, books, gifts, and stickers, connecting users, 
and posting videos. 

  Klasse 26   Novelty buttons. 
  Klasse 28   Toys, namely, action figure toys, vinyl figures. 
  Klasse 35   Providing information via a website relating to the 

ordering of t-shirts, candy, food, toys, figurines, books, 
gifts, and stickers; online and mail order services 
featuring monthly mystery subscription gift boxes that 
contain a combination of t-shirts, candy, food, toys, 
figurines, books, gifts, and stickers; online retail store 
services featuring monthly mystery subscription gift 
boxes that contain a combination of t-shirts, candy, 
food, toys, figurines, books, gifts, and stickers. 

  Klasse 45   Preparation of customized gift boxes; on-line social 
networking services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1337269 
(210) Søknadsnr.: 201704066 
(151) Reg.dato: 2016.10.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.24 

(220) Inndato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

Evostar 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 

ESPELKAMP, Tyskland 
(511) Ny 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; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; automatic cash dispensers, automatic 
money counting and money changing machines; coin-
operated mechanisms; computer and video games 
software; games software for use on any computer 
platform, including electronic entertainment and games 
consoles; computer game programs; computer games 
programs; video games (software); computer games 
provided through a global computer network or 
supplied by means of multi-media electronic broadcast 
or through telecommunications or electronic 
transmission or via the internet; computer games, 
leisure and recreational software, video games and 
computer software, all being provided in the form of 
storage media; programs for operating electric and 
electronic apparatus for games, amusement and/or 
entertainment purposes; automatic lottery machines; 
computer software for computer games on the internet; 
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online games (software), in particular for online betting 
games, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; 
computer software in the form of an app for mobile 
devices and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
computer hardware and software for casino and 
amusement arcade games, for gaming machines, slot 
machines or video lottery gaming machines or games 
of chance via the internet; electric, electronic, optical or 
automatic apparatus, for identifying data carriers, 
identity cards and credit cards, bank notes and coins; 
electric, electronic or optical alarm and monitoring 
installations, including video cameras and apparatus for 
image transmission and image processing; data 
processing apparatus and computers, including data 
processing apparatus and computers being 
components for data networks and parts facilitating 
data network communications; electric wiring 
harnesses; circuit boards, printed circuit boards 
(electronic components) and combinations thereof, 
being assemblies and parts for apparatus, included in 
this class; excluding batteries. 

  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; gaming apparatus (including coin-operated 
apparatus); coin-operated arcade games (machines); 
games for amusement arcades (included in this class); 
coin-operated video gaming apparatus; video games 
apparatus adapted for use with external screens or 
monitors only; casino fittings, namely roulette tables, 
roulette wheels; coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for 
gaming arcades, with or without a prize payout; 
electronic or electrotechnical gaming apparatus, 
automatic gaming machines, gaming machines, slot 
machines operated by coins, tokens, banknotes, tickets 
or by means of electronic, magnetic or biometric 
storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a 
prize payout; automatic gaming machines and gaming 
machines, in particular for commercial use in casinos 
and gaming arcades, with or without a prize payout; 
coin-operated gaming machines and/or electronic 
money-based gaming apparatus (machines), with or 
without prizes; housings adapted for gaming machines, 
gaming apparatus and automatic gaming machines, 
operated by means of coins, tokens, tickets or by 
means of electronic, magnetic or biometric storage 
media, in particular for commercial use in casinos and 
gaming arcades, with or without a prize payout; 
electronic games; electronic game entertainment 
apparatus and parts thereof; video output game 
machines; drawing apparatus for prize games and 
lotteries, draws or raffles; housings of metal, plastic 
and/or wood for coin-operated automatic machines; 
apparatus for games (including video games), other 
than adapted for use with external screens or monitors 
only; electropneumatic and electric slot machines with 
pulling handles (gaming machines); gaming tables, in 
particular for table football, billiards, sliding games; 
flying discs (toys) and darts; gaming machines, namely, 
electric, electronic or electromechanical apparatus for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for 
betting offices, connected or unconnected to a 
computer network; LCD games consoles; automatic 
gaming machines; apparatus and devices for accepting 
and storing money, being fittings for the aforesaid 
automatic machines, included in this class. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1392879 
(210) Søknadsnr.: 201803246 
(151) Reg.dato: 2017.11.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.11.01 

(220) Inndato: 2018.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Atlassian Pty Ltd, 341 George Street, Level 6, 

NSW2000 SYDNEY, Australia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for use on computers and mobile 
devices for task and project issue tracking for project 
management purposes; computer software for use on 
computers and mobile devices for use in task and 
project management, general work management, 
project tracking, document management, business 
management, transmission and receipt of data, images, 
and files, messaging and conversation based 
contextual sharing of information, organizing and 
providing a platform for collaboration, sharing of 
information and interactive discussions to other users, 
and uploading and transferring files; computer software 
for use on computers and mobile devices for electronic 
communications, chats, email and discussions; 
computer software for collaboration in programming, 
design, development and release of software; computer 
software for facilitating incident, change, and problem 
management and the exchange of information via the 
Internet featuring collaboration tools; computer 
software for information technology support services, 
namely, for managing help desk services, trouble 
shooting of computer software problems, technical 
support in the nature of trouble shooting of computer 
software problems, and providing information related to 
technology project management services; 
downloadable electronic publications, namely, 
manuals, brochures, newsletters, technical data sheets 
and product specification brochures in the fields of 
computer software and information technology. 

  Klasse 38   Providing online forums for transmission of messages 
among computer users concerning software design and 
development; providing access to databases; providing 
user access to computer programs in data networks; 
communication services, namely, electronic 
transmission of data and documents among users of 
computers. 

  Klasse 42   Providing online non-downloadable software for task 
and project issue tracking for project management 
purposes; software as a service (saas) services 
featuring software for task and project issue tracking; 
providing online non-downloadable software for use in 
task and project management, general work 
management, project tracking, document management, 
business management, transmission and receipt of 
data and images, messaging and conversation based 
contextual sharing of information, organizing and 
providing a platform for collaboration, sharing of 
information and interactive discussions to other users, 
and uploading and transferring files; providing online 
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non-downloadable software for electronic 
communications, chats, email and discussions; 
providing online non- downloadable software for 
collaboration in programming, design, development and 
release of software; providing online non-downloadable 
software for facilitating incident, change, and problem 
management and the exchange of information via the 
internet featuring collaboration tools; providing online 
non-downloadable software for information technology 
support services, namely, for managing help desk 
services, trouble shooting of computer software 
problems, technical support in the nature of trouble 
shooting of computer software problems, and providing 
information related to technology project management 
services; computer software design and development; 
consulting services in the field of design and 
development of computer software; provision of non-
downloadable software in the fields of information 
technology systems management, task management 
and project management via a website; providing 
temporary use of a non-downloadable web application 
for collaboration, project management, document 
management, and software development. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 140906 
(151) Reg.dato.: 1990.03.29 
(151) Int. reg. dato: 1990.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2020.03.29 
(210) Søknadsnr: 19890812 
(220) Inndato: 1989.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUMMY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Perfetti van Melle Benelux BV, Zoete Inval 20, 

4815HK BREDA, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Hele klassene. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 198765 
(151) Reg.dato.: 1999.08.12 
(151) Int. reg. dato: 1999.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2019.08.12 
(210) Søknadsnr: 199901051 
(220) Inndato: 1999.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11, 53115 

BONN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektriske og elektroniske bryter- og styreapparater, 
også programmerbare, elektroniske byggeelementer og 
apparater til industri- og kraftelektronikk, 
automatiseringsapparater, apparater til 
informasjonsoverføring ved prosessautomatisering, 
apparater til elektronisk dataoverføring, elektriske og 
elektroniske bryter- og reguleringsapparater, lednings-, 
motor- og anleggsbeskyttelsesbrytere, 
overspenningsbeskyttelsesbrytere og sikringer, 
temperatur-, tids- og beskyttelsesreléer, koplingsskap, 
fordelingsapparater, strømfordelingshus av blikk eller 
isolerstoffer; strømskinnefordelere, transformatorer, 
startapparater, apparater til strøm- og 
frekvensomforming, deler til de forannevnte varer. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199222 
(151) Reg.dato.: 1999.09.08 
(151) Int. reg. dato: 1999.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2019.09.08 
(210) Søknadsnr: 199805656 
(220) Inndato: 1998.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

CURIOUS GEORGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Houghton Mifflin Harcourt Publishing Co, 125 High 

Street, 9th Floor, MA02110 BOSTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker, herunder aktivitetsbøker for barn; 
adressebøker; kalendere; eventyrbøker for barn; 
farvebøker; tegneseriebøker, illustrerte bøker; 
notisbøker; dagbøker; utklippsbøker; skissebøker og -
album; fotoalbum; posterbøker; klistremerkealbum; 
byttekort; gratulasjonskort; spillkort; papirvimpler; 
veggplakater; kritt; tegnestifter; artikler til bruk for 
kunstnere, nemlig male- og tegnemateriale; 
modelleringsmateriale og modelleringsblandinger til 
bruk for barn; markører; penner; blyanter; pennaler; 
blyantfjernere; blyantspissere; dekorative blyanttopper; 
linjaler, vinkellinjaler; skifertavler for skriving; stensiler; 
gummistempler og stempelputer; varmeapplikasjoner 
av papir; dekaler og overføringsbilder; klistremerker; 
selskapsdekorasjoner av papir; selskapstilbehør av 
papir, nemlig papirhatter, papirservietter, 
papirkuvertbrikker, gavepapir og gavebånd, papirduker 
og partyposer av papir; postkort; skrivepapir; 
konvolutter; huskelisteblokker og aktivitetssett 
bestående av klistremerker og frimerker. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204766 
(151) Reg.dato.: 2000.09.14 
(151) Int. reg. dato: 2000.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2020.09.14 
(210) Søknadsnr: 200003160 
(220) Inndato: 2000.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLLETT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 MöllerCollett AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, Norge
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, herunder 
vitaminer, vitaminpreparater, mineraler og 
mineralpreparater; næringsmidler for spedbarn; plaster 
og forbindingsstoffer. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

 (111) Reg.nr.: 300993 
(151) Reg.Dato.: 2018.11.08 
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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.: 201908478 
(730) Søker: 
 80 Acres Urban Agriculture Inc., 4535 Este Avenue, 

OH45232 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.16 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201908479 
(730) Søker: 
 80 Acres Urban Agriculture Inc., 4535 Este Avenue, 

OH45232 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.16 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201909417 
(730) Søker: 
 HANTING NORDIC AS, Peter Møllers vei 2A, 0585 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 137109 
(210) Søknadsnr.: 19873500 
(730) Innehaver: 
 Fendi S.r.l., Palazzo della Civiltà Italiana Quadrato della 

Concordia, 3, 00144 ROMA, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 137747 
(210) Søknadsnr.: 19881278 
(730) Innehaver: 
 Grabber Construction Products, Inc, 5255 W 11000 N 

STE 100, UT84003-8955 HIGHLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 138923 
(210) Søknadsnr.: 19872943 
(730) Innehaver: 
 Seagate Technology LLC, 10200 South De Anza Blvd., 

CA95014 CUPERTINO, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.17 
   

 

(111) Reg.nr.: 145187 
(210) Søknadsnr.: 19895178 
(730) Innehaver: 
 Goodyear Norge AS, c/o Kvale Advokatfirma DA, 

Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 154050 
(210) Søknadsnr.: 19911057 
(730) Innehaver: 
 EVERGREEN GARDEN CARE NETHERLANDS B.V., 

Dynamostraat 22, 3903LK VEENENDAAL, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197739 
(210) Søknadsnr.: 19967400 
(730) Innehaver: 
 Sasol South Africa Limited, 50 Katherine Street, Sandton, 

2090 GAUTENG, Sør-Afrika 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 198847 
(210) Søknadsnr.: 199804481 
(730) Innehaver: 
 Graco Children's Products, Inc, 6655 Peachtree 

Dunwoody Road, GA30328 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 199382 
(210) Søknadsnr.: 199901419 
(730) Innehaver: 
 Berol Corporation, 6655 Peachtree Dunwoody Road, 

GA30328 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.17 
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(111) Reg.nr.: 199442 
(210) Søknadsnr.: 199905662 
(730) Innehaver: 
 SEB Kort Bank AB, Stjärntorget 4, 16979 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207906 
(210) Søknadsnr.: 200011770 
(730) Innehaver: 
 Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 

5831AN BOXMEER, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245803 
(210) Søknadsnr.: 200713726 
(730) Innehaver: 
 Fired Earth Limited, C/O Aga Rangemaster Meadow 

Lane, Long Eaton, NG10 2GD NOTTINGHAM, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253020 
(210) Søknadsnr.: 200907539 
(730) Innehaver: 
 Thai Agri Foods Public Co., Ltd., 155/1 Village No.1, 

Theparak Road Bang Sao Thong District, 10570 SAMUT 
PRAKAN, Thailand 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284863 
(210) Søknadsnr.: 201510845 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285012 
(210) Søknadsnr.: 201511262 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285492 
(210) Søknadsnr.: 201510844 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286313 
(210) Søknadsnr.: 201515408 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298824 
(210) Søknadsnr.: 201713153 
(730) Innehaver: 
 Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 

LEVERKUSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 54284 
(210) Søknadsnr.: 67609 
(730) Innehaver: 
 Chiquita Brands L.L.C., DCOTA Office Center, 1855 

Griffin Road, Suite C-436, FL33004-2275 FORT 
LAUDERDALE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.15 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 200711841 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 0484687 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Societe Nouvelle des Caves de la 
Bouvraie, 6, rue de la Verrerie, 
49123 INGRANDES, Frankrike 
(FR) 

 Lisenshaver: BOISSET EFFERVESCENCE, 2 
passage Montgolfier, 21700 
NUITS SAINT GEORGES, 
Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 33 Wine, sparkling wines, semi-sparkling wines, wines of 

French origin, namely champagne, spirits and liqueurs. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2019.05.27 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2019.07.25 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 103193 
(210) Søknadsnr.: 19772018 
(730) Innehaver: 
 E. Tjellesen A/S, Engmosen 1, 3540 LYNGE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN 

K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1321741 
(210) Søknadsnr.: 201614293 
(730) Innehaver: 
 Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, IL61629-9620 

PEORIA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 137109 
(210) Søknadsnr.: 19873500 
(730) Innehaver: 
 Fendi S.r.l., Palazzo della Civiltà Italiana Quadrato della 

Concordia, 3, 00144 ROMA, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 139294 
(210) Søknadsnr.: 19884009 
(730) Innehaver: 
 BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann, 

75009 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN 

K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 154050 
(210) Søknadsnr.: 19911057 
(730) Innehaver: 
 EVERGREEN GARDEN CARE NETHERLANDS B.V., 

Dynamostraat 22, 3903LK VEENENDAAL, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 252651 
(210) Søknadsnr.: 200907002 
(730) Innehaver: 
 Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6, 60323 

FRANKFURT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253020 
(210) Søknadsnr.: 200907539 
(730) Innehaver: 
 Thai Agri Foods Public Co., Ltd., 155/1 Village No.1, 

Theparak Road Bang Sao Thong District, 10570 SAMUT 
PRAKAN, Thailand 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258838 
(210) Søknadsnr.: 201008681 
(730) Innehaver: 
 Hongta Tobacco (Group) Co Ltd, No. 118, Hongta 

Avenue, Hongta District, YUXI, YUNNAN, Kina 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280335 
(210) Søknadsnr.: 201006725 
(730) Innehaver: 
 COMPANYBOOK AS, Lilleakerveien 8, 0283 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284863 
(210) Søknadsnr.: 201510845 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
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(111) Reg.nr.: 285012 
(210) Søknadsnr.: 201511262 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285492 
(210) Søknadsnr.: 201510844 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286313 
(210) Søknadsnr.: 201515408 
(730) Innehaver: 
 WBMT Beheer B.V., Magnolia 40, 4661WB HALSTEREN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298824 
(210) Søknadsnr.: 201713153 
(730) Innehaver: 
 Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 

LEVERKUSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.07.12 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

 
(111) Reg.nr.: 1422321 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.12 

(210) Søknadsnr.: 201811934 
(220) Inndato: 2018.09.13 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2018.07.12, EM, 017929787 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Riedel Communications International GmbH, 
Uellendahler Str. 353, 42109 WUPPERTAL, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Studio apparatus, namely apparatus for recording, 

playing and storing audio data; software, in particular 
application software for mobile terminals; 
telecommunications equipment, signalling and 
checking (supervision) apparatus and instruments, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; data processing apparatus and 
computers, network data processing apparatus and 
network computers, all for use on audio, video and 
telecommunications networks; audio, video and/or 
telecommunications networks and components 
therefor. 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

102375 2029.07.05 
  

 
102389 2029.07.05 
  

 
102392 2029.07.05 
  

 
102478 2029.07.12 
  

 
102513 2029.07.12 
  

 
102531 2029.07.12 
  

 
102557 2029.07.19 
  

 
102674 2029.08.09 
  

 
102697 2029.08.09 
  

 
102703 2029.08.09 
  

 
102729 2029.08.09 
  

 
102748 2029.08.16 
  

 
102754 2029.08.16 
  

 
102764 2029.08.16 
  

 
102857 2029.08.23 
  

 
102955 2029.09.06 
  

 
102970 2029.09.06 
  

 
103140 2029.09.27 
  

 
103378 2029.11.01 
  

 
103621 2029.11.29 
  

 
104059 2030.01.17 
  

 
134912 2029.01.12 
  

 
135059 2029.01.19 
  

 
136561 2029.05.11 
  

 
137064 2029.06.15 

137339 2029.07.06 
  

 
137369 2029.07.06 
  

 
137510 2029.07.13 
  

 
137658 2029.07.20 
  

 
137687 2029.07.20 
  

 
137692 2029.07.20 
  

 
137706 2029.07.20 
  

 
137747 2029.07.27 
  

 
137753 2029.07.27 
  

 
137777 2029.07.27 
  

 
137854 2029.07.27 
  

 
137860 2029.08.03 
  

 
137886 2029.08.03 
  

 
137906 2029.08.03 
  

 
137926 2029.08.03 
  

 
137927 2029.08.03 
  

 
137946 2029.08.03 
  

 
138019 2029.08.10 
  

 
138039 2029.08.10 
  

 
138064 2029.08.10 
  

 
138079 2029.08.10 
  

 
138087 2029.08.10 
  

 
138107 2029.08.10 
  

 
138148 2029.08.24 
  

 
138168 2029.08.24 



fornyelser 2019.08.05 - nr 32/19

141 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

138203 2029.08.24 
  

 
138206 2029.08.24 
  

 
138211 2029.08.24 
  

 
138241 2029.08.24 
  

 
138243 2029.08.24 
  

 
138257 2029.08.24 
  

 
138368 2029.09.07 
  

 
138378 2029.09.07 
  

 
138422 2029.09.07 
  

 
138492 2029.09.14 
  

 
138708 2029.09.28 
  

 
138720 2029.09.28 
  

 
138721 2029.09.28 
  

 
138815 2029.10.05 
  

 
138923 2029.10.12 
  

 
138950 2029.10.12 
  

 
139034 2029.10.19 
  

 
139173 2029.11.02 
  

 
139499 2029.12.07 
  

 
139641 2029.12.14 
  

 
139864 2029.12.28 
  

 
140194 2030.01.18 
  

 
17307 2029.08.02 
  

 
195361 2029.01.14 
  

 
195698 2029.01.28 
  

 
196694 2029.03.25 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

198215 2029.07.01 
  

 
198234 2029.07.01 
  

 
198260 2029.07.01 
  

 
198358 2029.07.14 
  

 
198373 2029.07.14 
  

 
198400 2029.07.15 
  

 
198401 2029.07.15 
  

 
198402 2029.07.15 
  

 
198423 2029.07.15 
  

 
198427 2029.07.15 
  

 
198437 2029.07.15 
  

 
198459 2029.07.15 
  

 
198470 2029.07.16 
  

 
198488 2029.07.16 
  

 
198497 2029.07.16 
  

 
198508 2029.07.16 
  

 
198530 2029.07.16 
  

 
198538 2029.07.22 
  

 
198588 2029.07.22 
  

 
198593 2029.07.22 
  

 
198637 2029.07.29 
  

 
198667 2029.07.29 
  

 
198679 2029.08.05 
  

 
198692 2029.08.05 
  

 
198695 2029.08.05 
  

 
198700 2029.08.11 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

198711 2029.08.11 
  

 
198727 2029.08.11 
  

 
198734 2029.08.11 
  

 
198750 2029.08.11 
  

 
198794 2029.08.12 
  

 
198805 2029.08.12 
  

 
198806 2029.08.12 
  

 
198807 2029.08.12 
  

 
198813 2029.08.12 
  

 
198824 2029.08.19 
  

 
198825 2029.08.19 
  

 
198894 2029.08.18 
  

 
198935 2029.08.18 
  

 
198945 2029.08.25 
  

 
198990 2029.08.25 
  

 
199037 2029.08.26 
  

 
199042 2029.08.26 
  

 
199047 2029.08.26 
  

 
199048 2029.08.26 
  

 
199103 2029.09.01 
  

 
199114 2029.09.01 
  

 
199136 2029.09.01 
  

 
199137 2029.09.01 
  

 
199143 2029.09.02 
  

 
199167 2029.09.02 
  

 
199180 2029.09.02 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

199189 2029.09.02 
  

 
199192 2029.09.02 
  

 
199210 2029.09.08 
  

 
199228 2029.09.08 
  

 
199232 2029.09.08 
  

 
199262 2029.09.09 
  

 
199269 2029.09.09 
  

 
199304 2029.09.09 
  

 
199322 2029.09.09 
  

 
199421 2029.09.15 
  

 
199474 2029.09.23 
  

 
199482 2029.09.23 
  

 
199499 2029.09.22 
  

 
199500 2029.09.22 
  

 
199524 2029.09.22 
  

 
199588 2029.11.11 
  

 
199623 2029.09.30 
  

 
199625 2029.09.30 
  

 
199636 2029.09.30 
  

 
199730 2029.10.07 
  

 
199791 2029.10.07 
  

 
199931 2029.10.28 
  

 
199981 2029.10.28 
  

 
200003 2029.10.28 
  

 
200007 2029.10.28 
  

 
200218 2029.11.11 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

200271 2029.11.15 
  

 
200485 2029.11.25 
  

 
200486 2029.11.25 
  

 
200488 2029.11.25 
  

 
200490 2029.11.25 
  

 
200751 2029.12.23 
  

 
200809 2029.12.23 
  

 
200882 2029.12.30 
  

 
200889 2029.12.30 
  

 
201043 2030.01.13 
  

 
201804 2030.03.02 
  

 
202321 2030.04.11 
  

 
202970 2030.05.25 
  

 
249259 2029.01.07 
  

 
249290 2029.01.09 
  

 
249303 2029.01.09 
  

 
249317 2029.01.12 
  

 
249468 2029.01.22 
  

 
249774 2029.02.12 
  

 
249884 2029.02.18 
  

 
250256 2029.03.17 
  

 
250939 2029.05.11 
  

 
250941 2029.05.11 
  

 
251288 2029.06.04 
  

 
251561 2029.06.23 
  

 
251649 2029.06.30 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

251673 2029.07.01 
  

 
251688 2029.07.03 
  

 
251701 2029.07.06 
  

 
251708 2029.07.07 
  

 
251729 2029.07.08 
  

 
251759 2029.07.10 
  

 
251818 2029.07.23 
  

 
251825 2029.07.27 
  

 
251842 2029.07.29 
  

 
251860 2029.07.30 
  

 
251861 2029.07.31 
  

 
251867 2029.08.03 
  

 
251903 2029.08.05 
  

 
251920 2029.08.11 
  

 
251959 2029.08.12 
  

 
252021 2029.08.14 
  

 
252051 2029.08.18 
  

 
252053 2029.08.18 
  

 
252056 2029.08.18 
  

 
252058 2029.08.18 
  

 
252059 2029.08.18 
  

 
252065 2029.08.19 
  

 
252068 2029.08.19 
  

 
252069 2029.08.19 
  

 
252072 2029.08.19 
  

 
252074 2029.08.19 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

252075 2029.08.19 
  

 
252077 2029.08.19 
  

 
252102 2029.08.21 
  

 
252123 2029.08.24 
  

 
252125 2029.08.24 
  

 
252209 2029.08.28 
  

 
252210 2029.08.28 
  

 
252230 2029.08.31 
  

 
252236 2029.08.31 
  

 
252244 2029.08.31 
  

 
252373 2029.09.08 
  

 
252376 2029.09.08 
  

 
252410 2029.09.09 
  

 
252411 2029.09.09 
  

 
252476 2029.09.14 
  

 
252477 2029.09.14 
  

 
252578 2029.09.21 
  

 
252634 2029.09.24 
  

 
252674 2029.09.25 
  

 
252702 2029.09.28 
  

 
252739 2029.09.30 
  

 
252787 2029.10.01 
  

 
252859 2029.10.05 
  

 
252897 2029.09.25 
  

 
252923 2029.10.08 
  

 
252929 2029.10.09 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

252953 2029.10.12 
  

 
252954 2029.10.12 
  

 
252958 2029.10.12 
  

 
253045 2029.10.16 
  

 
253054 2029.10.16 
  

 
253055 2029.10.16 
  

 
253149 2029.10.22 
  

 
253163 2029.10.23 
  

 
253179 2029.10.23 
  

 
253258 2029.10.27 
  

 
253301 2029.10.28 
  

 
253378 2029.11.06 
  

 
253390 2029.11.06 
  

 
253405 2029.11.06 
  

 
253415 2029.11.09 
  

 
253416 2029.11.09 
  

 
253469 2029.11.10 
  

 
253497 2029.11.12 
  

 
253501 2029.11.12 
  

 
253527 2029.11.16 
  

 
253977 2029.12.22 
  

 
254045 2030.01.06 
  

 
254046 2030.01.06 
  

 
254058 2030.01.07 
  

 
254117 2030.01.11 
  

 
254136 2030.01.13 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

254287 2030.01.27 
  

 
254815 2030.03.16 
  

 
255005 2030.04.07 
  

 
255019 2030.04.07 
  

 
255366 2030.04.29 
  

 
27494 2029.07.12 
  

 
28148 2029.07.31 
  

 
39710 2029.08.31 
  

 
53737 2029.04.30 
  

 
54091 2029.08.06 
  

 
54105 2029.08.08 
  

 
54145 2029.08.24 
  

 
54200 2029.09.17 
  

 
54374 2029.08.24 
  

 
54395 2029.07.01 
  

 
54411 2029.10.20 
  

 
54736 2029.08.03 
  

 
55220 2029.07.03 
  

 
55446 2029.10.05 
  

 
76996 2029.07.31 
  

 
76997 2029.07.31 
  

 
77050 2029.07.31 
  

 
77080 2029.07.31 
  

 
77184 2029.08.21 
  

 
77221 2029.08.21 
  

 
77222 2029.08.21 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

77303 2029.08.28 
  

 
77334 2029.08.28 
  

 
77341 2029.08.28 
  

 
77636 2029.10.30 
  

 
78037 2029.12.05 
  

 
79191 2030.04.30 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0221541 2029.07.02 
  

 
0221788 2029.07.09 
  

 
0221819 2029.07.10 
  

 
0539622 2029.07.06 
  

 
0542333 2029.07.11 
  

 
0713952 2029.06.02 
  

 
0714319 2029.06.14 
  

 
0714928 2029.06.17 
  

 
0715467 2029.07.05 
  

 
0715673 2029.07.05 
  

 
0715710 2029.07.09 
  

 
0716001 2029.07.06 
  

 
0716033 2029.07.08 
  

 
0716151 2029.07.05 
  

 
0716220 2029.07.09 
  

 
0716533 2029.06.18 
  

 
0716540 2029.07.06 
  

 
0716621 2029.07.08 
  

 
0716645 2029.07.08 
  

 
0717124 2029.07.08 
  

 
0717415 2029.07.05 
 
 

 

0717445 2029.07.06 
  

 
0717960 2029.07.06 
  

 
0718086 2029.07.10 
  

 
0718184 2029.07.08 
  

 
0718190 2029.07.07 
  

 
0718309 2029.07.10 
  

 
0718859 2029.07.06 
  

 
0718896 2029.07.06 
  

 
0721446 2029.07.06 
  

 
0722059 2029.06.30 
  

 
0723058 2029.07.10 
  

 
0723560 2029.07.07 
  

 
0726790 2029.07.08 
  

 
0727225 2029.07.08 
  

 
0737973 2029.07.08 
  

 
0986910 2028.11.22 
  

 
1005794 2029.05.11 
  

 
1006645 2029.06.30 
  

 
1006755 2029.07.10 
  

 
1007647 2029.07.07 
  

 
1007879 2029.07.09 
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1008154 2029.07.10 
  

 
1008382 2029.06.18 
  

 
1008527 2029.07.08 
  

 
1008880 2029.07.07 
  

 
1009461 2029.07.08 
  

 
1009462 2029.07.08 
  

 
1009464 2029.07.08 
  

 
1009672 2029.07.08 
  

 
1010041 2029.07.08 
  

 
1010138 2029.07.07 
  

 
1010352 2029.07.03 
  

 
1010838 2029.07.09 
  

 
1010990 2029.07.09 
  

 
1011076 2029.07.09 
  

 
1011193 2029.07.09 
  

 
1011414 2029.07.10 
  

 
1011486 2029.07.10 
  

 
1011712 2029.07.10 
  

 
1011779 2029.07.07 
  

 
1011960 2029.07.07 
  

 
1012042 2029.07.09 
  

 
1012068 2029.07.08 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1012108 2029.07.08 
  

 
1012109 2029.07.08 
  

 
1012451 2029.07.11 
  

 
1012967 2029.07.08 
  

 
1013186 2029.07.08 
  

 
1013605 2029.07.07 
  

 
1013649 2029.07.09 
  

 
1013774 2029.07.07 
  

 
1015502 2029.07.10 
  

 
1015556 2029.07.07 
  

 
1015562 2029.07.06 
  

 
1016681 2029.07.09 
  

 
1016784 2029.07.11 
  

 
1017487 2029.07.07 
  

 
1017585 2029.07.07 
  

 
1017586 2029.07.07 
  

 
1017795 2029.07.08 
  

 
1018721 2029.07.09 
  

 
1020010 2029.07.08 
  

 
1020351 2029.06.26 
  

 
1021970 2029.07.06 
  

 
1023422 2029.06.30 
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1023914 2029.07.10 
  

 
1026862 2029.06.18 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0215964 2018.12.30 
  

 
0531625 2018.12.22 
  

 
0705302 2018.12.22 
  

 
0705331 2018.12.22 
  

 
0705977 2018.12.22 
  

 
0706456 2018.12.23 
  

 
0706482 2018.12.23 
  

 
0706484 2018.12.23 
  

 
0706637 2018.12.22 
  

 
0707028 2018.12.25 
  

 
0707144 2018.12.24 
  

 
0707206 2018.12.24 
  

 
0707915 2019.01.07 
  

 
0708157 2018.12.22 
  

 
0708290C 2018.12.22 
  

 
0708291C 2018.12.22 
  

 
0708292C 2018.12.22 
  

 
0708293C 2018.12.22 
  

 
0708319 2018.12.23 
  

 
0708921 2018.12.22 
  

 
0710028 2018.12.23 
  

 
0712265 2018.12.30 
  

 
0712266 2018.12.30 
  

 
0712656 2018.12.22 
  

 
0714339 2018.12.31 

0989575 2018.12.23 
  

 
0989915 2019.01.01 
  

 
0989922 2018.12.24 
  

 
0990016 2018.12.23 
  

 
0990526 2018.12.23 
  

 
0990527 2018.12.23 
  

 
0990906 2018.12.23 
  

 
0991281 2018.12.26 
  

 
0991336 2018.12.22 
  

 
0991450 2018.12.22 
  

 
0991658 2018.12.23 
  

 
0991762 2018.12.23 
  

 
0991763 2018.12.23 
  

 
0991788 2018.12.24 
  

 
0992590 2018.12.23 
  

 
0993012 2018.12.23 
  

 
0993013 2018.12.23 
  

 
0993114 2018.12.23 
  

 
0994307 2018.12.22 
  

 
0994489 2018.12.24 
  

 
0994768 2018.12.30 
  

 
0995216 2018.12.22 
  

 
0995370 2018.12.22 
  

 
0995686 2018.12.22 
  

 
0995962 2018.12.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0995964 2018.12.23 
  

 
0999301 2018.12.24 
  

 
0999592 2018.12.22 
  

 
1000392 2018.12.22 
  

 
1002040 2018.12.24 
  

 
1003317 2018.12.24 
  

 
1003319 2018.12.24 
  

 
1003510 2018.12.24 
  

 
1003534 2018.12.23 
  

 
1005166 2018.12.24 
  

 
1006058 2018.12.24 
  

 
1006341 2018.12.22 
  

 
1006804 2018.12.24 
  

 
1007823 2018.12.23 
  

 
1010313 2018.12.24 
  

 
1076815 2018.12.30 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1230601 2019.05.28 
  

 
1263080 2019.06.27 
  

 
1277117 2019.06.21 
  

 
1302353 2019.06.18 
  

 
1321864 2019.06.18 
  

 
1361965 2019.06.26 
  

 
1378163 2019.06.21 
  

 
1381594 2019.06.21 
  

 
1384500 2019.06.21 
  

 
1418025 2019.07.02 
  

 

 



avgjørelse i nemnda for overprøving av foretaksnavn 2019.08.05 - nr 32/19

152 

Avgjørelse i nemnda for overprøving av foretaksnavn 

Krav nummer: OP 2018/00387
Kravstiller: BNS Miljø AS
Grunnlag: § 2–6 nr. 4
Registrerings-
innehaver: GMM AS
Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet GMM AS er i ikke 

i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og 
kravet om administrativ overprøving tas ikke til 
følge.
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