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VAREFORTEGNELSE: SINNATAGGEN (figUT) - VIDEREFøRT SøKNAD
SØKER: OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

Klasse 3:
Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til
sliping; såper, par$rmevarer, eteriske oljer, kosmetikþ hårvann; tannpussemidler.
Klasse 6:
Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall [uedelt);
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall [isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og skrin;malmer.
Klasse 14:
Edle metaller og deres legeringer; ur og kronometriske instrumenter
Klasse 16:
Papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 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, klisj eer.
Klasse 19:
Bygningsmaterialer [ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål;
asfalt, beþ tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall).
Klasse 20:
Møbler, speil, billedrammer, varer [ikke opptatt i andre klasser) av tre, korh rør, rotting,
kurvflettverh horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjelì, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
Klasse 21:
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke
malerpenslerJ; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller
halvfabrikata av glass [ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk [ikke opptatt
i andre klasser).
Klasse 24:
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker
Klasse 25:
Klær, f ottøy,
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Klasse 27:
Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter [ikke av tekstilmaterialeJ
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Klasse 28:
Spill og leketØy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 30:
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød,

bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; sal!
sennep; eddih sauser, krydderier, is.
Klasse 32:

Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 33:

Alkoholholdige drikker (unntatt

ø1.).

Klasse 41:
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet og sportslige aktiviteter
Klasse 43:
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.
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VAREFORTEGNELSE: SINNATAGGEN

(figur) - AVDELT SøKNAD

SØKER: OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

Klasse 6:
Varer av uedelt metall[ikke opptatt i andre klasser).
Klasse 14:

Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt
smykker, edle stener.
Klasse 16:
Papir og varer laget av disse materialer, trykksaker.
Klasse 19:
Monumenter [ikke av metall).
Klasse 41:
Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter.
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andre klasser; juvelervarer,

