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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 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 230175 
(151) Reg.dato.: 2005.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.19 

(210) Søknadsnr.: 200406326 
(220) Inndato: 2004.06.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.02.02 US 78/360,848 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARDIOPHASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARDIOPHASE 

(730) Innehaver: 
 Dade Behring Inc , P.O. Box 778, IL60015-0778 

DEERFIELD, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Diagnostiske reagenser for påvisning av 

menneskelige hjertesykdommer og risikofaktorer. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 231272 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503698 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DODGE NITRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DODGE NITRO 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler Corp , 1000 Chrysler Drive, MI48326-

2766 AUBURN HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 231273 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503699 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 20Q 

(730) Innehaver: 
 20Q.net Inc , 93 Gilchrist Avenue, ONK1Y0M9 OTTAWA, 

CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Bærbare elektroniske spill 

28 Bærbare elektroniske spill 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231274 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503700 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

20Q 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 20Q 

(730) Innehaver: 
 20Q.net Inc , 93 Gilchrist Avenue, ONK1Y0M9 OTTAWA, 

CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Web-baserte interaktive spørsmål- og svarspill. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231275 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503701 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULS 

(730) Innehaver: 
 General Motors Corp , 300 Renaissance Center, 

MI48265-3000 Detroit,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer til bruk på land. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231276 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503702 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGENDEC 

(730) Innehaver: 
 Datapartner AS , Tanke Svilandsgate 25, 4007 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer og software; nedlastbar 

programvare; elektroniske publikasjoner (nedlastbare). 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
arrangering og ledelse av kurs og praktiske seminarer; 
tilveiebringelse av on-line elektriske publikasjoner (ikke 
nedlastbare). 
42 Analyse, design, utvikling, installasjon, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og 
software samt rådgivning og konsultasjonsvirksomhet 
vedrørende slike tjenester; programmering for 
datamaskiner; rådgivning og konsultasjonsvirksomhet 
vedrørende datamaskiner, dataprogrammer og software; 
kundetilpasning av dataprogrammer og software; 
brukerstøtte vedrørende datamaskiner, dataprogrammer 
og software; kvalitetskontroll; vedlikehold og opprettelse 
av websider for andre; webhotell; lisensiering av 
eiendoms- og bruksrett; utleie og utlån av 
dataprogrammer og software. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231277 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200406998 
(220) Inndato: 2004.07.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WIBE STIGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIBE STIGER 

(730) Innehaver: 
 Exportvärden AB , c/o Thorsman & Co AB, Box 1010, 

61129 NYKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

 Elko AS , c/o Nils Magnus Hagen, Eyvind Lychesvei 10, 
1338 SANDVIKA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Uedle metaller og deres legeringer, 

transportable hus av metall, materialer av metall til 
jernbanespor, kassakap, malmer, bygningsbekledning av 
metall, tak av metall, metallstiger, stolper av metall for 
elektriske kraftledninger, rørledninger av metall for 
kabellegging, metallstiger for kabellegging. 
19 Stolper, ikke av metall, for elektrisk 
kabellegging. 
20 Stiger av tre eller plastikk; arbeidsplattform ikke 
av metall. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231278 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200500542 
(220) Inndato: 2005.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYSTEMHUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYSTEMHUS 

(730) Innehaver: 
 Systemhus Norge AS , Postboks 4104 Jensvoll, 8089 

BODØ, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Bygninger og bygningsmaterialer. 
19 Bygninger og bygningsmaterialer. 
37 Byggevirksomhet; oppføring av bygninger. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231279 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200311615 
(220) Inndato: 2003.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOMA 

(730) Innehaver: 
 Foma Norge AS , Regnbueveien 6, 1405 Langhus, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; 
bygningstørkere, lufttørkere, sentralstøvsugeranlegg, 
varmepumper, apparater og maskiner for vannrensing, 
vannspyleapparater. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet; motoriserte og ikke-motoriserte 
kjøretøyer for bruk innendørs og for bruk på flyplasser; 
registreringen gjelder ikke sykler, sleder (kjøretøy), 
kjelker (kjøretøy). 
19 Asfalt, bek, tjære og bitumen; monumenter 
(ikke av metall); rør for bygningsformål for bruk ved 
sentralstøvsugeranlegg. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231280 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200501415 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.16 US 78/484501 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRODIGY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRODIGY 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker for behandling og forebygging av fedme, 
diabetes, inkontinens, kardiovaskulære sykdommer, 
sentralnervesystemsykdommer og uregelmessigheter, 
slag, kreft, inflammasjon og betennelsessykdommer, 
luftveis- og smittefarlige sykdommer, auto-immune 
sykdommer, faste organers transplantasjonavvisning; 
farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig 
antibiotika, anti-fungus-, anti-virus- og 
immunsuppresivamidler; diagnostiske farmasøytiske 
preparater til bruk for mennesker for å øke hjerterytmen 
og kontrastvæske. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231281 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503705 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCPAC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCPAC 

(730) Innehaver: 
 Accpac International Inc , 6700 Koll Center Parkway, 

Third Floor, CA94566 PLEASANTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Nedlastbar programvare til bruk i forbindelse 

med regnskap og revisjon, forretningsoperasjoner, 
ledelse og analyse av 
forretningsproduktivitetsinformasjon, drift og analyse av 
finansiell informasjon, som setter forretningsvirksomheter 
i stand til å utføre elektroniske forretningstransaksjoner, 
kundeservice og avspilling av musikk. 
35 Datatjenester i form av tilveiebringelse av 
databaser med informasjon om elektronisk handel, 
revisjon og regnskap, forretningsoperasjoner, 
produktivitet og kundeservicerelasjoner 
42 Tekniske supporttjenester i form av 
problemløsning vedrørende vertsapplikasjoner og 
software via telefon, e-post eller personlig; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av on-line ikke-
nedlastbar programvare til bruk i e-post, revisjon og 
regnskap, drift av forretningsoperasjoner, drift og analyse 
av produktivitetsinformasjon, som setter 
forretningsvirksomheter i stand til å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner og kundeservice. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231282 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504680 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIRIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIRIN 

(730) Innehaver: 
 Seirin Corp , 1007-1 Shimizusodeshi-cho, Shizuoka-shi, 

4240037 SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Nåler for medisinsk bruk, akupunkturnåler. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231283 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200400869 
(220) Inndato: 2004.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMATIS NATUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMATIS NATUS 

(730) Innehaver: 
 Cardiac AS , Vipeveien 51, 3917 PORSGRUNN, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Innregistrerte dataprogrammer i form av en 
elektronisk fødejournal. 
42 Ajourføring, vedlikehold og/eller installasjon av 
dataprogrammer og -software, herunder i form av en 
elektronisk fødejournal; ajourføring, vedlikehold og/eller 
installasjon av dataprogrammer for håndtering av en 
elektronisk fødejournal bestående av klinisk database, 
partogram, automatisk datafangst fra CTG og ultralyd, og 
pasientadministrativt system. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231284 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504589 
(220) Inndato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KUNNSKAPSKALENDEREN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KUNNSKAPSKALENDEREN 

(730) Innehaver: 
 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab , Erling 

Skakkesgt 47 C, 7491 TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelse, opplæring, kulturelle aktiviteter. 
42 Vitenskapelige tjenester og forskning og 
utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231285 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503707 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 7 ELEVEN 

(730) Innehaver: 
 7-Eleven Inc , 2711 N. Haskell Avenue, TX75204 

DALLAS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Detaljhandel med matvarer, næringsmidler, 

hygieniske produkter, tobakkprodukter, drikkevarer, kaffe, 
sjokolade, bakervarer, batterier, lightere og fyrstikker, 
telefoner, telefonkort, blader, tidsskrifter og magasiner, 
aviser, pølser, hamburgere, pizza, ferdiglagede måltider, 
meieri- og melkeprodukter, frukt og grønnsaker, CD-er og 
DVD-er fra en storkiosk. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231286 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503708 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRENCH 

(730) Innehaver: 
 Giovani Fashion AS , Gneisveien 16, 3221 

SANDEFJORD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Briller og solbriller. 

18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231287 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200412378 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.17 SE 0407648 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIGGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIGGER 

(730) Innehaver: 
 The Food Factory i Stockholm AB , Mag 6, Uppgång 2, 

Stockholms Frihamn, 11556 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Kosttilskudd og næringspreparater for 

medisinske formål; vitaminpreparater, mineralpreparater, 
enzymer, coenzymer, fruktsalter basert på mineralsalter; 
nikotiamid, pantotensyre, koffein. 
29 Ikke-medisinske kosttilskudd og 
næringspreparater produsert av kjøtt, fisk, frukter, 
grønnsaker, urter, egg, melk, spiselige oljer og fett. 
30 Ikke-medisinske kosttilskudd og 
næringspreparater produsert av korn eller kornprodukter, 
sukker, salt og bikarbonat. 
32 Fruktekstrakt; ekstrakt fra Guaranafrukten. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231288 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200500430 
(220) Inndato: 2005.01.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.02 US 78/525,614 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLARIS VICRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLARIS VICRA 

(730) Innehaver: 
 Northern Digital Inc , 103 Randall Drive, ONN2V1C5 

WATERLOO, CA 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; opti-
elektriske anordning for måling av bevegelser; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, herunder opti-
elektriske anordninger til bruk i computer-assistert 
medisinsk terapi for måling av bevegelser; kunstige 
lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; 
suturmaterialer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231289 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200500045 
(220) Inndato: 2005.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STILL JENNIFER LOPEZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STILL JENNIFER LOPEZ 

(730) Innehaver: 
 JLO Holding Co LLC , c/o Murphy & Kress Inc, 2401 

Main Street, CA90405 SANTA MONICA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Dufter; parfymer, parfymevarer; kosmetikk; 

ikke-medisinske hudpleie preparater, nemlig hudkrem, 
kroppskrem, håndkrerm, hudlotion, kroppslotion, 
fuktighetskrem, mykgjøringsmiddel til huden, 
hudklaringsmidler, hudrensekremer, hudrenselotioner, 
hudvann, hudtonere, toalettsåper og dusjgeleer; 
solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling 
av huden), solkrempreparater, solkrem, 
solbrenthetskrem; sminke; ikke-medisinsk 
hårpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231290 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200500056 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NaturEl 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i 

merket. 
(730) Innehaver: 

 Enviro Energi ASA , Postboks 6938, St. Olavsplss, 0130 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Elektrisk energi. 

36 Megling av elektrisk energi. 
39 Distribusjon av elektrisk energi. 
40 Produksjon av elektrisk energi. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231291 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200410769 
(220) Inndato: 2004.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELLOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELLOS 

(730) Innehaver: 
 Redcats AS , Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR, NO 

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

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

 36 Forsikringsmegling, tollklarering, 
valutaveksling, utstedelse av reisesjekker og 
reiseforsikringer. 
39 Transport av passasjerer og passasjerbagasje; 
arrangement av feriereiser, rundturer og reiser; 
reiseledertjenester; ferie- og reise-rekvireringstjenester; 
reservering og booking av plasser på reiser, 
reisebyråtjenester. 
43 Reservasjon og tilveiebringelse av hotell og 
andre kortvarige bo-opphold; cateringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231292 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200408938 
(220) Inndato: 2004.09.03 
(300) Søknadsprioritet 2004.03.05 SE 200401726 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNITING INNOVATIVE MINDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNITING INNOVATIVE MINDS 

(730) Innehaver: 
 Ström & Gulliksson AB , Box 4188, 20313 MALMÖ, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir; trykksaker; trykte publikasjoner; bøker; 
aviser; tidskrifter; papirvarer (skrive- og kontorrekvisitt); 
skrivemaskiner og kontorutstyr (ikke møbler): 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
trykktyper; klisjeer; plakater; almanakker; blokker; 
klistremerker; etiketter (ikke av tekstil); mapper; 
løsbladspermer; fotografier; grafiske framstillinger; 
grafiske produksjoner og trykksaker; gratulasjonskort; 
håndbøker og manualer; nyhetsbrev og læremidler (ikke 
apparater og instrumenter) kalendere; konvolutter; 
penner; bokbindermaterial; papirhandelsvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
kunstnerutstyr som inngår i klassen. 
42 Juridiske tjenester og advokatbyråtjenester; 
juridisk rådgivning; patentbyråtjenester og 
patentbyråvirksomhet; immaterialrettslige konsultasjoner; 
juridisk og teknisk ekspertise; informasjon og 
rådgivning vedrørende juridiske tjenester; lisensiering av 
immaterialrett og konkurranserett; tjenester omfattende 
immaterialrett og avtalerett; oversettelsesvirksomhet; 
konsultasjoner i forbindelse med utnyttelse av patenter. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231293 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200411145 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.29 UK 2369360 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEUTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEUTA 

(730) Innehaver: 
 Ceuta Healthcare Ltd , Hill House 41 Richmond Hill, 

Bournemouth, BH26HS DORSET, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfymer; badepreparater; ikke-medisinske 

toalettpreparater; kosmetikkpreparater; lotions; pudder og 
krem alle til bruk for huden; tannpussemidler; 
hårfjerningspreparater; deodoranter; toalettartikler; 
hårpreparater; shampoer; såper; eteriske oljer; 
massasjekremer og lotions. 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater og substanser; dietetiske preparater, 
produkter og stoffer; renseprodukter til kontaktlinser; 
preparater, produkter og substanser for medisinsk og 
kirurgisk bruk; plaster; forbindings- og 
bandasjematerialer; befruktningshindrende midler; 
tannprodukter tilhørende denne klasse; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; pesticider; fungicider, 
herbicider; antiseptikum og desinfeksjonsmidler. 
35 Bedriftsundersøkelse og bedriftsledelse; 
annonse- og reklamevirksomhet; publisitets- og 
markedsføringstjenester; salgstjenester i relasjon til 
farmasøytiske produkter, sunnhets- og 
helsekostprodukter og skjønnhets- og kosmetiske 
produkter, herunder toalettartikler; salgsfremmende 
tjenester; markedsundersøkelser; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, planlegging, informasjon og 
rådgiving. 
39 Distribusjonstjenester. 
42 Designtjenester; emballasje design; grafisk 
design: grafisk kunstdesign. 
44 Medisinske, hygieniske- og 
skjønnhetspleietjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231294 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200411255 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.30 GB 2369531 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEUTA 

(730) Innehaver: 
 Ceuta Healthcare Ltd , Hill House 41 Richmond Hill, 

Bournemouth, BH26HS DORSET, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfymer; badepreparater; ikke-medisinske 

toalettpreparater; kosmetikkpreparater; lotions; pudder og 
krem alle til bruk for huden; tannpussemidler; 
hårfjerningspreparater; deodoranter; toalettartikler; 
hårpreparater; shampoer; såper; eteriske oljer; 
massasjekremer og lotions. 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater og substanser; dietetiske preparater, 
produkter og stoffer; renseprodukter til kontaktlinser; 
preparater, produkter og substanser for medisinsk og 
kirurgisk bruk; plaster; forbindings- og 
bandasjematerialer; befruktningshindrende midler; 
tannprodukter tilhørende denne klasse; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; pesticider; fungicider, 
herbicider; antiseptikum og desinfeksjonsmidler. 
35 Bedriftsundersøkelse og bedriftsledelse; 
annonse- og reklamevirksomhet; publisitets- og 
markedsføringstjenester; salgstjenester i relasjon til 
farmasøytiske produkter, sunnhets- og 
helsekostprodukter og skjønnhets- og kosmetiske 
produkter, herunder toalettartikler; salgsfremmende 
tjenester; markedsundersøkelser; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, planlegging, informasjon og 
rådgiving. 
39 Distribusjonstjenester. 
42 Designtjenester; emballasje design; grafisk 
design: grafisk kunstdesign. 
44 Medisinske, hygieniske- og 
skjønnhetspleietjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231295 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504372 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEPICTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEPICTRA 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231296 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503696 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 as FREIPRODUKTER 

(730) Innehaver: 
 Freiprodukter AS , Sødalsv 2, 6520 FREI, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel(herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning; ved. 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231297 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200312112 
(220) Inndato: 2003.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KANAL 24 

(730) Innehaver: 
 Kanal 24 Norge AS , Postboks 144, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
radioreklame- og annonsering; utleie av reklameplass; 
utarbeidelse og publisering av reklametekster. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; sending av 
radioprogrammer; radiosendinger; data assistert 
overføring av lyd og bilder; kabelfjernsynssendinger. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; radiounderholdning; innspillingsstudioer; utleie 
av lydopptak; reportasjetjenester; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231298 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200312114 
(220) Inndato: 2003.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KANAL 24 

(730) Innehaver: 
 Kanal 24 Norge AS , Postboks 144, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
radioreklame- og annonsering; utleie av reklameplass; 
utarbeidelse og publisering av reklametekster. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; sending av 
radioprogrammer; radiosendinger; data assistert 
overføring av lyd og bilder; kabelfjernsynssendinger. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; radiounderholdning; innspillingsstudioer; utleie 
av lydopptak; reportasjetjenester; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231299 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503706 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BestePraksis LYTT TIL KUNDEN 

(730) Innehaver: 
 Cart AS , Postboks 289, 1301 SANDVIKA, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salgsfremmende tjenester; reklamevirksomhet; 
formidling og utleie av reklameplass; formidling og utleie 
av reklameplass på handlevogner og fraktevogner; 
formidling og utleie av reklamemateriell; konsulentbistand 
i forretningssaker; konsulentbistand i forbindelse med 
dagligvarehandel; bedriftsundersøkelser; 
bedriftsopplysninger; informasjonsvirksomhet i 
forbindelse med forretningsdrift, herunder i forbindelse 
med dagligvarehandel og reklame; 
markedsundersøkelser. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231300 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503752 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDIPHARMA 

(730) Innehaver: 
 Medipharma AS , Hausmanns vei 7, 1517 MOSS, NO 

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

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
herunder farmasøytiske peparater for hudpleie. 
35 Salg av farmasøytiske og veterinære 
preparater; herunder farmasøytiske preparater for 
hudpleie. 
41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231301 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200502105 
(220) Inndato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASIAN WOK 

(730) Innehaver: 
 Eurest Personalrestauranter AS , Postboks 219, 1379 

NESBRU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Nudler; sushi. 
43 Nudel- og sushibar. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231302 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200501174 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Union Eiendomsutvikling AS , Grønland 40, 3045 

DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansiellvirksomhet; forretninger med fast 
eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom), utleie av 
leiligheter; eiendomsomsetning; utleie av næringslokaler. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige  og kulturelle 
aktiviteter; teater oppsetninger; showoppsetninger;  
konsertvirksomhet; bibliotekvirksomhet; utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål. 
42 Rådgivning vedrørende bygging; teknisk drift 
av bygg/eiendommer. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
utleie av møterom; utleie av værelser. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231303 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504373 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORRELITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORRELITE 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231304 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200501175 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNION BRYGGE Et godt sted å være - midt i byen 

(730) Innehaver: 
 Union Eiendomsutvikling AS , Grønland 40, 3045 

DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansiellvirksomhet; forretninger med fast 
eiendom; utleie av kontorer(fast eiendom), utleie av 
leiligheter; eiendomsomsetning; utleie av næringslokaler. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige  og kulturelle 
aktiviteter; teater oppsetninger; showoppsetninger;  
konsertvirksomhet; bibliotekvirksomhet; utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål. 
42 Rådgivning vedrørende bygging; teknisk drift 
av bygg/eiendommer. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
utleie av møterom; utleie av værelser. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 



 registrerte varemerker 2006.03.20 - 12/06

 

15 
 

(111) Reg.nr.: 231305 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200501176 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNION BRYGGE 

(730) Innehaver: 
 Union Eiendomsutvikling AS , Grønland 40, 3045 

DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansiellvirksomhet; forretninger med fast 
eiendom; utleie av kontorer(fast eiendom), utleie av 
leiligheter; eiendomsomsetning; utleie av næringslokaler. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige  og kulturelle 
aktiviteter; teater oppsetninger; showoppsetninger;  
konsertvirksomhet; bibliotekvirksomhet; utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål. 
42 Rådgivning vedrørende bygging; teknisk drift 
av bygg/eiendommer. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
utleie av møterom; utleie av værelser. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231306 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200501530 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNION BRYGGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNION BRYGGE 

(730) Innehaver: 
 Union Eiendomsutvikling AS , Grønland 40, 3045 

DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansiellvirksomhet; forretninger med fast 
eiendom; utleie av kontorer(fast eiendom), utleie av 
leiligheter; eiendomsomsetning; utleie av næringslokaler. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige  og kulturelle 
aktiviteter; teater oppsetninger; showoppsetninger;  
konsertvirksomhet; bibliotekvirksomhet; utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål. 
42 Rådgivning vedrørende bygging; teknisk drift 
av bygg/eiendommer. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
utleie av møterom; utleie av værelser. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231307 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504269 
(220) Inndato: 2005.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STORM corp. Unike bedrifter vinner oftere 

(730) Innehaver: 
 Storm Corp AS , Postboks 315, 3101 TØNSBERG, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 231308 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504374 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRULIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRULIGHT 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231309 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503790 
(220) Inndato: 2005.04.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TILDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TILDA 

(730) Innehaver: 
 Brand Associates Ltd , 12/13 Hill Street, Douglas, 

1M991BW ISLE OF MAN, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Ris, ferdiglaget ris, fersk pasta, tørr pasta, 

ferdiglaget pasta, pasta og matprodukter laget av ris; 
ferdiglagede og tilberedte måltider, kornblandinger og 
produkter laget av kornblandinger; kaffe, kunstig kaffe; te; 
sukker; tapioka; sago; mel; gjær; bakepulver; honning; 
sirup, melasse; eddik; sauser; krydder, salt; sennep; 
pastaer og konsentrater; tilberedte måltider; desserter, 
søtsaker; brødvarer, bakverk og deig til paier/terter, 
snacks og småretter, produkter laget av kornblandinger til 
menneskeføde; snacks-søtsaker og -konditorvarer, ikke 
tilsatt medisiner; popadom (snack fra det indiske 
subkontinentet); popad (ristet popadom), sev (snack fra 
det indiske subkontinentet), rekesnacks (prawncrackers), 
nan, paratha (brød), chappati (brød), popcorn, saltkringler 
og -stenger, tortillachips; salatdressinger. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231310 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504375 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRULITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRULITE 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231311 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200501915 
(220) Inndato: 2005.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINDFJORD OF NORWAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WINDFJORD OF NORWAY 

(730) Innehaver: 
 Windfjord A/S , Slottsgaten 3, 5003 BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 231312 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504376 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRESONATE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRESONATE 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231313 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504122 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GULESØK.COM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GULESØK.COM 

(730) Innehaver: 
 Unik eiendom AS , Åskanten 30, 1570 DILLING, NO 

(740) Fullmektig: 
 Unik eiendom AS , Åskanten 30, 1570 DILLING, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Reklame- og annonsevirksomhet via en 

informasjonsterminal/portal. 
38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder 
herunder det å tilveiebringe e-post. 
42 Tilveiebringelse av en internetterminal som gir 
brukere en tilgang til et vidt spekter av informasjon på 
internett. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231314 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504378 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORELUME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORELUME 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231315 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200413043 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONKER 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399 

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, 

brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, 
eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, 
skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, 
utklippstavler, skrivebordssett (desk set), penne- og 
blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, 
plakater, magnettavler, notatblokker, binders, 
stiftemaskiner, papirvekter, papirbrikker, kalendere, 
notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, 
gratulasjonskort og notatkort. 
25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, 
treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, lekedrakter 
(rompers), jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, 
morgenkåper, nattskjorter og - trøyer, bukseseler, 
overaller, frakker, kapper, svetteremmer, skjerf, sjal, 
hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, 
undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer 
(hodeplagg), svettebånd for håndledd og 
håndleddslinninger, mansjetter, tøysmekker, forklær, og 
halloween- og maskeradekostymer. 
28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og 
accessoirer til slike; ballonger; badekarleker; 
lekebyggeklosser; dukker og accessoirer for slike; 
dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; 
kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -
helikoptre; batteridrevne, fjernstyrte lekekjøretøyer; 
flyveplater (flying discs); oppblåsbare vinylfigurer; 
puslespill; drager; klinkekuler; innendørs sove- og 
leketelt; plysjleketøy; hånddukker; lekekjøretøyer til å 
sitte i og kjøre på; leketogsett; lekebarberingssaker; 
rullebrett (skateboard); rulleskøyter; vannspruteleker; 
lekepistoler; juletrepynt; flipper- og spillehallmaskiner; 
håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; 
modellbyggesett av lekefigurer; lekeplastballer; 
sportsballer; basketballer; golfballer; golfballmarkører; 
tennisballer; baseballer; sprettballer; gummiballer; 
sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; baller av 
mykt materiale for lindring av stress; bager for transport 
av sportsutstyr, nemlig golf-, basketball-, baseball- og 
tennisutstyr; manipulasjonspuslespill og bygge-og 
konstruksjonsleker; uroer for barnesenger (crib mobiles); 
uroer for barn; målskivesett bestående av en målskive, 
gummisugekopp-dartpiler og en leke-dartpistol; spillkort. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231316 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200503749 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KJÆMPE STADEN 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Kjæmpestaden Arendal , Serviceboks 650, 

4809 ARENDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle 

aktiviteter. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 231317 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200404350 
(220) Inndato: 2004.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INVENTUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INVENTUM 

(730) Innehaver: 
 Inventum AS , Postboks 354 Alnabru, 0614 OSLO, NO 

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

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

 16 Skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke 
møbler); almanakker, arkivmapper, -permer, -bokser, 
binders, blyanter, spissemaskiner for blyanter, 
blyantholdere, blyantspissere, blyantstifter, brevkurver, 
datostempler, dokumentklyper, dokumentomslag, 
fingerhetter [kontorartikler], forseglingsmasse 
[papirhandel], fuktere (kontorgjenstander), heftemaskiner 
[papirhandel], hulleapparater [kontorartikler], kalendere, 
kontorrekvisita, unntatt møbler, konvolutter [papirvarer], 
kontormaskiner for å klistre konvolutter, kopieringspapir, 
korreksjonsvæsker [kontorartikler], kulepenner, gummiert 
lerret [papirhandelvarer], limstifter [papirhandel], 
papirkniver [kontorrekvisita], papirskjærere 
[kontorrekvisita], penner [kontorrekvisita], ringpermer, 
skrivepapirvarer, skrivepenner, skriveredskaper, 
skrivesaker, skrivesett, skriveunderlag, skriveutstyr, 
skrublyanter, stiftemaskiner [papirhandel], transparenter 
[papirvarer], trekkpapir, viskelær. 
20 Møbler, arkivskap, hyller for arkivskap, 
kontormøbler, skolemøbler, skrivebord, 
skrivemaskinbord. 
35 Konsulentvirksomhet rundt 
dokumentbehandling (ikke elektronisk 
dokumentbehandling), konsulentbistand i 
forretningssaker (ikke inkludert i andre klasser). 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231318 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504309 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.29 US 78/619,608 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIOXIN SCALP THERAPY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIOXIN SCALP THERAPY 

(730) Innehaver: 
 Nioxin Research LAB Inc , 2124 Skyview Drive, GA30122 

LITHIA SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231319 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504380 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERILUME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VERILUME 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231320 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200502109 
(220) Inndato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 amigo shop to go 

(730) Innehaver: 
 Eurest Personalrestauranter AS , Postboks 219, 1379 

NESBRU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231321 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200502107 
(220) Inndato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HomeBase 

(730) Innehaver: 
 Eurest Personalrestauranter AS , Postboks 219, 1379 

NESBRU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231322 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200504697 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIRTH STERLING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIRTH STERLING 

(730) Innehaver: 
 TDY Industries Inc , 1000 Six PPG Place, Pittsburgh, PA 

15222, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Tungsten tunglegeringsprodukter i uferdig og 

halvferdig form for videreforedling, herunder stenger, 
rektangler, ubearbeidede emner, nesten nettformede og 
ferdige deler; sintrede hartungstenkarbidprodukter i 
uferdig og halvferdig form så som emner for 
videreforedling for bruk ved avsponende bearbeiding av 
metall, metallforming og matrise- og slitebearbeiding (die 
and wear tooling); ferdige tungstenkarbidprodukter for 
avspanings- og sliteformål (cutting and wear applications) 
for bruk ved boring etter olje og gass, gruvedrift og i 
bygge- og anleggsindustrien. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231323 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200307965 
(220) Inndato: 2003.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMENTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMENTOR 

(730) Innehaver: 
 Ementor ASA , Postboks 6472 Etterstad, 0605 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; 
elektroniske publikasjoner. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
forretningsevaluering; forretningsundersøkelser; 
markedsstudier; kontortjenester; innsamling og 
systematisering av informasjon til bruk i databaser; 
økonomiske beregninger og planlegging. 
36 Forsikringsvirksomhet; fmansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektriske apparater, herunder datamaskiner. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
webhotell; tekniske prosjektstudier; utleie av 
datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231324 
(151) Reg.dato.: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Søknadsnr.: 200310954 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENGLISH ADVENTURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENGLISH ADVENTURE 

(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc , 500 South Buena Vista Street, 

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Selmer  DA , Postboks 1324 Vika, 0112 
OSLO, NO 

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

fotografiske. kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing. 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring. fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; dataprogrammer; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrete apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; elektriske og elektroniske 
apparater og instrumenter; elektroniske 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
apparater og instrumenter for lesing og innskriving av 
optiske media; magnetoptiske media; magnetoptiske 
plater; lagringsmedia: halvlederlager; bøker lagret på 
mikrofilm; bærere for digitaliserte data: mikroprosessorer; 
software; interaktive multimedia-apparater og -
instrumenter; multimediapublikasjoner; multimediaopptak; 
elektroniske publikasjoner; dataspill; videospill; apparater 
og instrumenter for opplæring og utdannelse; 
reservedeler og tilleggsanordninger for alle forannevnte 
varer.  
16 Papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivesaker; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler: 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plast emballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer; oppslagsbøker; trykkete lister; manualer; trykket 
informasjon og data; multimediapublikasjoner; bilder, 
plakater; kalendere; illustrasjoner; reservedeler og 
tilleggsanordninger for alle forannevnte varer. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; undervisning understøttet av datamaskiner: 
forlagsvirksomhet, forlagsvirksomhet nemlig publisering 
og redigering av trykksaker, spesielt bøker, magasiner og 
tidsskrifter; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer; publisering av 
multimediapublikasjoner; publisering av CD-ROMS; 
fjernsynsunderholdning; radiounderholdning; produksjon 
av filmopptak; produksjon av videoer og videokassetter; 
organisering, planlegging. utførelse og gjennomføring av 
konferanser, utstillinger og seminarer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231325 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200406932 
(220) Inndato: 2004.07.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 enkon 

(730) Innehaver: 
 Kenneth Rugtveit, Risilkegaten 1B, 5522 HAUGESUND, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Produkter for energikontroll herunder 
varmepumper, klimapumper, varmeinstallasjoner, 
varmevekslere, varmtvannstanker. 
35 Salg av produkter for energikontroll herunder 
varmepumper, klimapumper, varmeinstallasjoner, 
varmevekslere, varmtvannstanker; salg av 
varmeisolerende materialer nemlig ull og fleece, klær; 
salg av vindmøller og motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); salg av kollisjonsputer; salg av olje- og 
gassprodukter, og produkter for potensiell energikontroll, 
og springfjærer; salg av ledninger og motstander for 
elektrisk energikontroll; salg av rør for flytting av energi. 
37 Montering av produkter for energikontroll 
herunder varmepumper, klimapumper, 
varmeinstallasjoner, varmevekslere, varmtvannstanker; 
montering av vindmøller og motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); montering av kollisjonsputer og 
produkter for potensiell energikontroll, nemlig 
springfjærer; montering av ledninger og motstander for 
elektrisk energikontroll; montering av rør for flytting av 
energi. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231326 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200501173 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINKPULSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINKPULSE 

(730) Innehaver: 
 Onsite Solutions AS , Akersgata 16, 0656 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Industriell analyse. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231327 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200503158 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE PUSHER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE PUSHER 

(730) Innehaver: 
 Aalto Braveboy, Arups Gate 10, 0192 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Belter, klær, hodeplagg, luer, bukser, gensere, 

t- skjorter. 
28 Sportsartikler, utstyr til sport, trekkanretning for 
snøbrett, spill, leketøy, snowboardutstyr. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, arrangering 
av messer, arrangering av stands, tv-reklame, 
butikkreklame, Internettreklame. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231328 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200504381 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.13 US 531431 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORZULTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORZULTI 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231329 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200503710 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEATRAQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEATRAQ 

(730) Innehaver: 
 Sea Star International AS , 5392 STOREBØ, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester; kvalitetskontroll 
herunder utarbeidelse av dokumentasjon av håndtering 
av fisk. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231330 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200504382 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.17 US 78/534,203 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULDORZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULDORZA 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231331 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200504383 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEGRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEGRA 

(730) Innehaver: 
 Itab Shop Consept ASA , Postboks 6677 Rodeløkka, 

0502 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

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

metall; bjelker av metall; metallgesimser; gulv av metall; 
kasser av metall; knagger av metall; kroker av metall; 
kurver av metall; palisader av metall; plakatsøyler av 
metall; porter av metall; rammer av metall; sjalusier av 
metall; skillevegger av metall; skilt av metall; skinner av 
metall; stenger av metall; stålkonstruksjoner; 
veggkledninger for bygging av metall. 
11 Apparater og innretninger for belysning. 
19 Bygningsmaterialer, ikke av metall; 
takbekledninger, ikke av metall; byggepanel, ikke av 
metall; gesimser, ikke av metall; gulv, ikke av metall; 
kryssfinerplater; markedsboder; panel ikke av metall; 
plakatsøyler, ikke av metall; profillister for bygging, ikke 
av metall; sjalusier, ikke av metall; veggkledninger, ikke 
av metall. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
merskum og erstatningsstsoffer for alle disse materialer, 
eller av plast; beholdere [unntatt av metall eller mur]; 
benker [møbler]; blomserkasser; bokhyller; bokreoler; 
bokstativer [møbel]; bord [møbel]; bord av metall; 
bordplater; disker; dører for møbler; hyller for lagring; 
innendørs persienner; kasser av tre eller plast; 
klesstativer; knagger for klær, ikke av metall; 
kontormøbler; møbeldeler av tre; møbelsnekker-arbeider; 
møbler av metall; oppblåsbare reklamegjenstander; 
oppslagstavler; persienner av tre; rammer (kantprofiler); 
reoler; seter [møbler]; skap; skilt av tre eller plast; 
skjermbrett [møbel]; skuffer; sofaer; stativer for 
tidsskrifter; stoler; utstillingsstativer; dekorative 
veggplater [unntatt tekstiler][som deler av møbelelement].
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bygging av messeboder og 
butikker. 
42 Arkitekttjenester; planlegging og rådgiving 
vedrørende bygging; industrielt design; 
emballasjedesign; industriell formgivning; grafisk 
formgivning; interiørdekorering; interiør-
konsulentvirksomhet; design/konseptutvikling; 
konsulenttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231332 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200500947 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Canal Motor 

(730) Innehaver: 
 Consigma AS , Nedre Hagavei, 2150 ÅRNES, NO 

(740) Fullmektig: 
 Hans P Bjerke, Rådhusgt 5B, 0151 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Utsending av fjernsynsprogram i kabelanlegg 

og ved kringkasting, overføring av lyd, tekst og bilder via 
telefoni, herunder mobiltelefoni, samt over internett og 
andre elektroniske medier. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231333 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200504321 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.29 US 78/619,607 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIOXIN CLEANSER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIOXIN CLEANSER 

(730) Innehaver: 
 Nioxin Research LAB Inc , 2124 Skyview Drive, GA30122 

LITHIA SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231334 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200503712 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUTTI FRUTTI Original 

(730) Innehaver: 
 Cloetta Fazer Chocolates Ltd , Fazervägen 6, 01230 

VANDA, FI 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231335 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200504322 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIOXIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIOXIN 

(730) Innehaver: 
 Nioxin Research LAB Inc , 2124 Skyview Drive, GA30122 

LITHIA SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231336 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200503454 
(220) Inndato: 2005.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HI 

(730) Innehaver: 
 Universitetet i Oslo , v/ Henrik Ibsens Skrifter, Postboks 

1166, Blindern, 0316 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231337 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200503713 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUTTI FRUTTI 

(730) Innehaver: 
 Cloetta Fazer Chocolates Ltd , Fazervägen 6, 01230 

VANDA, FI 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231338 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200503714 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Cloetta Fazer Chocolates Ltd , Fazervägen 6, 01230 

VANDA, FI 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231339 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200411552 
(220) Inndato: 2004.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KRAFTTAK MOT KREFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KRAFTTAK MOT KREFT 

(730) Innehaver: 
 Kreftforeningen , Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metall/plastikk innsamlingsbøsser( 

sylindere/håndholdte). 
9 Dataprogrammer, salgsautomater, 
refleksbrikker, cd'er.  
14 Smykker, krus, klokker.  
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
skrivesaker og papirvarer, trykksaker, brosjyrer, 
kontorrekvisita (f.eks. penner), bøker, instruksjons-, kurs 
og undervisningsmateriell, kort (feks. julekort), trykktyper-
klisjeer, kalendere, fotografier.  
18 Kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, ryggsekker, sekker.  
21 Krus, bøsser.  
24 Håndklær, tepper.  
25 Klær (t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker 
o.l.) hodeplagg (caps, hodebånd o.l.)  
26 Nåler (f.eks. jakkemerker, pins) 
35 Salg og utgivelse av reklame og 
profileringsmateriell. 
36 Veldedig innsamling, innsamling til 
humantitære formål.  
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
kurs. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231340 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200504302 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RISE OF LEGENDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RISE OF LEGENDS 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399 

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk 

på datamaskiner og videospillmaskiner; forhåndsinnspilte 
videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd 
og bilde/video innen feltene musikk, live-action 
programmer, filmopptak, spillefilmer og 
animasjon/animasjonstegnefilmer; filmopptak og 
spillefilmer inneholdende komedie, drama, action, 
eventyr og animasjon; filmopptak og spillefilmer for 
kringkasting via fjernsyn inneholdende komedie, drama, 
action, eventyr og animasjon, samt covere, trekk og 
deksler for dataspillkonsoller og periferiutstyr. 
16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, 
brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, 
eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, 
skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, 
utklippstavler, skrivebordssett (skrivebordsrekvisita), 
penne- og blyantholdere, monterte og umonterte 
fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, 
stiftemaskiner, brevpresser, papirbrikker, kalendere, 
notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, 
gratulasjonskort og notatkort. 
25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, 
treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, 
sparkebukser, jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, 
morgenkåper, nattskjorter og -trøyer, bukseseler, 
overaller, frakker, kapper, svettebånd, skjerf, sjal, 
hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, 
undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer 
(hodeplagg), håndlinninger, mansjetter, tøysmekker, 
forklær, og halloween- og maskeradekostymer. 
28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og 
tilbehør dertil; ballonger; badekarleker; lekebyggeklosser; 
dukker og tilbehør dertil; dukkeklær; brettspill; kortspill; 
lekekosmetikk for barn; kostymemasker; støpte 
miniatyrkjøretøyer; lekefly og -helikoptre; batteridrevne, 
fjernstyrte lekekjøretøyer; sendeplater og skjenebrett 
(flying discs); oppblåsbare vinylfigurer; puslespill; drager; 
klinkekuler; innendørs sove- og leketelt; plysj leketøy; 
håndholdte dukker; lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre 
med; togsett (leker); lekebarberingssaker; rullebrett 
(skateboard); rulleskøyter; leke-sparebøsser; 
vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt; flipper- og 
spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av 
elektroniske spill; modellbyggesett av lekefigurer; 
lekeplassballer; sportsballer; basketballer; golfballer; 
golfballmarkører; tennisballer; baseballer; sprettballer; 
gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; 
baller av mykt materiale for lindring av stress; bager for 
transport av golfutstyr; bager for transport av 
basketballutstyr; bager for transport av baseballutstyr; 
bager for transport av tennisutstyr; 
manipulasjonspuslespill og bygge-og konstruksjonsleker; 
uroer til barnesenger (crib mobiles); uroer for barn; skyte-
/målskivesett bestående av en skyte-/målskive, 
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gummisugekopp-piler og en leke-dartpistol; spillkort. 
41 Underholdningstjenester, nemlig tilby 
interaktive spilltjenester for spill beregnet for flere 
deltakere via datanettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; tilby dataspill og videospill som 
kan aksesseres, spilles og nedlastes via datanettverk og 
globale kommunikasjonsnettverk; tilby informasjon 
vedrørende video- og dataspillindustrien og informasjon 
vedrørende videospill, dataspill og relaterte produkter; 
arrangering, gjennomføring og avholdelse av 
konkurranser for spillere av videospill og dataspill; og 
publisering av elektroniske magasiner. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231341 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200504323 
(220) Inndato: 2005.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEENICK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEENICK 

(730) Innehaver: 
 Viacom International Inc , 1515 Broadway, NY10036 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Underholdningstjenester i form av vedvarende 

fjernsynsprogrammer med animasjoner, komedier, 
action, drama; fremskaffelse av informasjon på området 
underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231342 
(151) Reg.dato.: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.10 

(210) Søknadsnr.: 200409540 
(220) Inndato: 2004.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NATURE'S SECRET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATURE'S SECRET 

(730) Innehaver: 
 Creative Concept Nordic Handelsbolag , Pilfinksvägen 

16, 18357 TÄBY, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231343 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504083 
(220) Inndato: 2005.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFE B 

(730) Innehaver: 
 Braathens Safe AS , Postboks 270, 3101 TØNSBERG, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 231344 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200413068 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BABYLINE 

(730) Innehaver: 
 Medical Pharma AS , Hestehagen 5, 1440 DRØBAK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; parfymevarer; kosmetiske preparater; 

solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling 
av huden); pudder; krem; lotion; oljer; sinksalve for 
kosmetisk bruk; ansiktskrem; sjampo; kosmetiske 
preparater for bad; badesalter ikke for medisinsk bruk. 
5 Solbeskyttende midler (salver mot forbrenning); 
farmasøytiske preparater for hudpleie i form av pudder, 
krem, lotion, oljer; sinksalve for medisinsk bruk; 
medisinske  bad; badesalter for medisinsk bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231345 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503715 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.01 US 76/622731 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABSOLUTE POKER.COM 

(730) Innehaver: 
 Absolute Entertainment SA , P.O.Box  346,  COROZAL 

TOWN, BZ 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Underholdningstjenester, nemlig gjennomføring 

on-line av pokerspill og turneringer. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 231346 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503756 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.22 EU 004136016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERICSSON TAKING YOU FORWARD 

(730) Innehaver: 
 Telefonaktiebolaget L M Ericsson , 16483 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater og instrumenter for data-, satellitt- og 

telekommunikasjon; apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater 
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller 
lys; databærere, databehandlingsutstyr, datamaskiner, 
data-programmer, periferiutstyr; optiske apparater og 
instrumenter; apparater og instrumenter for overvåkning 
av tele- og datakommunikasjonsnettverk; apparater og 
instrumenter for installasjon av data- og 
telekommunikasjonsnettverk; batterier; elektroniske 
komponenter; elektriske og optiske kabler, elektriske 
ledninger; base-stasjoner; radarutstyr, chiffrerings- og 
krypterings-innretninger, skjermutstyr, skannerutstyr; 
antenner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 
11 Apparater og innretninger for oppvarming, 
kjøling og ventilasjon. 
16 Trykksaker, så som skrivesaker og papirvarer; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
tidsskrifter, manualer, brosjyrer, visittkort, papir, papp og 
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; materialer til bokbinding; fotografier. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 
36 Leasingfinansiering. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjon. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Undervisning innen data-, satellitt- og 
telekommunikasjons-området; opplæringsvirksomhet; 
organisering og ledelse av konferanser, seminarer, 
kongresser, korrespondansekurs. 
42 Konsultasjonsvirksomhet innen data-, satellitt- 
og tele-kommunikasjonsområdet; forskning innen fysikk, 
kjemi og teknikk; tjenester relatert til data- og satellitt-
kommunikasjonsteknikk; programmering for 
datamaskiner, leasing av databehandlingsutstyr. 
Kundetjenester, så som tekniske analyser og 
konsultasjoner, tjenester innen datadiagnostikk, fjern 
og/eller stasjonær overvåking av datasystemer, alt innen 
data-, satellitt- og telekommunikasjonsområdet, 
lisensiering av eiendomsrett. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231347 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504387 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ugly CHILDRENS CLOTHING 

(730) Innehaver: 
 De Norske Creatører AS , Postbosk 7125, Majorstuen, 

0307 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 231348 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504389 
(220) Inndato: 2005.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUMINITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUMINITY 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, diagnostiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231349 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200412146 
(220) Inndato: 2004.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SITEVIEW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SITEVIEW 

(730) Innehaver: 
 Frode Eriksen, Dalegårdsveien 87, 3028 DRAMMEN, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvare til driftsanalyse for 

industrivirksomheter; kursmateriell. 
16 Kursmateriell og rapporter. 
41 Kurs og opplæring. 
42 Industriell analyse. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231350 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503761 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUICE MONKEY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUICE MONKEY 

(730) Innehaver: 
 Tropicana Products Inc , 1001 13th Avenue East, 

FL34208 BRADENTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231351 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503762 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TROPICANA JUICE MONKEY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROPICANA JUICE MONKEY 

(730) Innehaver: 
 Tropicana Products Inc , 1001 13th Avenue East, 

FL34208 BRADENTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231352 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503763 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SL-CLASS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SL-CLASS 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG , Epplestrasse 225, 70567 

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer samt deler dertil. 

28 Modellkjøretøyer. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 231353 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503455 
(220) Inndato: 2005.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COPILOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COPILOT 

(730) Innehaver: 
 ALK Technologies Inc , 1000 Herrontown Road, NJ08540 

PRINCETON, US 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hjelpemidler for styring av kjøretøyer 

bestående av datamaskinprogramvare inneholdende en 
database med kartkoordinater og stedsnavn, en global 
posisjoneringssatelittmottaker, elektrisk kabel og 
dokumentasjon, alt solgt som en enhet. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231354 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504394 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONSTRICTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONSTRICTOR 

(730) Innehaver: 
 Rune Freyer, Professor Olav Hansensvei 11, 4021 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Pakninger. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 



 registrerte varemerker 2006.03.20 - 12/06

 

30 
 

(111) Reg.nr.: 231355 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503754 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SommerMix 

(730) Innehaver: 
 Brynildsens Fabrikker AS , Postboks 34, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Godterier, sukkervarer, konfektyrvarer, 

sukkertøy, drops, pastiller, sjokolade, gelegodterier. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 231356 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503755 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPER MIX 

(730) Innehaver: 
 Brynildsens Fabrikker AS , Postboks 34, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Godterier, sukkervarer, konfektyrvarer, konfekt, 

sukkertøy, drops, pastiller, sjokolade, gelegodterier. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231357 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504317 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIONUTRIENT CREATIVES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIONUTRIENT CREATIVES 

(730) Innehaver: 
 Nioxin Research LAB Inc , 2124 Skyview Drive, GA30122 

LITHIA SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231358 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503658 
(220) Inndato: 2005.04.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUZZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUZZ 

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd , 30 Golden 

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; compactdisker; 
videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle for bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
audio- og videoapparater; solbriller; briller; solbrille- og 
brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer. 
16 Bøker, håndbøker, trykksaker, tidsskrifter; 
skrivesaker. 
28 Leker, spill og leketøy; håndholdte elektroniske 
spill. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231359 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200411387 
(220) Inndato: 2004.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ISABO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ISABO 

(730) Innehaver: 
 Schering AG , ZV/ Corporate Trademark Center, 13342 

Berling, DE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

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

preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 231360 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200409144 
(220) Inndato: 2004.09.10 
(300) Søknadsprioritet 2004.03.10 SE 200401825 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLLERMOUSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLLERMOUSE 

(730) Innehaver: 
 Countour Design Inc , 10 Industrial Drive, NH03087 

WINDHAM, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

periferiutstyr for datamaskiner. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231361 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504307 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.29 NO 78/619,604 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLUMIZING REFLECTIVES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOLUMIZING REFLECTIVES 

(730) Innehaver: 
 Nioxin Research LAB Inc , 2124 Skyview Drive, GA30122 

LITHIA SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231362 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504022 
(220) Inndato: 2005.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORSK SENGETØYLAGER 

(730) Innehaver: 
 Jysk AS , Skjævelandsbroen, 4352 KLEPPE, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; 
sengeutstyr; senger, hodeputer. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper; gardiner; duker; dyner; 
håndklær; kuvertbrikker; sengeutstyr; laken; trekk for 
dyner, puter, madrasser og møbler; pledd. 
35 Franchisetjenester; administrasjon av 
butikkjeder; salg av midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping, såper, eteriske oljer, lys og 
veker for belysning, konserveringsmidler for lær, oljer og 
fett til industrielle formål, små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt 
metall, apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, koking og sanitære formål, lamper, 
grillapparater, utegriller, ovner, sengevarmere, 
varmeflasker, pappvarer, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler, pensler, kontorrekvisita, 
plastemballasje, møbler, speil, billedrammer, varer av tre, 
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, skall og skjell, 
rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle 
disse materialer, eller av plast, sengeutstyr, senger, 
husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, 
kammer og svamper, børster, gjenstander til 
rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, telt, 
tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, gardiner, 
duker, dyner, hodeputer, håndklær, kuvertbrikker, 
sengeutstyr, laken, trekk for dyner, puter, madrasser og 
møbler, pledd tepper, ryer, matter, gulvbelegg, tapeter, 
badematter, dørmatter, forleggere, gulvtepper, spill og 
leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231363 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504795 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABYSSUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABYSSUS 

(730) Innehaver: 
 Abyssus Marine Services AS , Solbråveien 41, 1383 

ASKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester, marine 
ingeniørtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231364 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504746 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUASIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUASIS 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

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

prevensjonsmidler. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 231365 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504796 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 abyssus MARINE SERVICES 

(730) Innehaver: 
 Abyssus Marine Services AS , Solbråveien 41, 1383 

ASKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester, marine 
ingeniørtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231366 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504761 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVOLVER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVOLVER 

(730) Innehaver: 
 Sturle Brustad, Kirkeveien 81, 0361 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Underholdningsvirksomhet (band). 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231367 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200504744 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.15 US 532900 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDALIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDALIST 

(730) Innehaver: 
 Agilent Technologies Inc , 395 Page Mill Road, CA94306 

PALO ALTO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektronisk test-, signallerings- og 

målesystemer, utstyr og deler dertil; kjemisk og biologisk 
analytiske systemer og utstyr, og deler dertil; optisk utstyr 
og komponenter; kommunikasjonsutstyr og komponenter; 
halvledere; elektroniske komponenter; computer 
hardware og periferiutstyr og deler dertil; computer 
software. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231368 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503453 
(220) Inndato: 2005.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNDERHAUG 

(730) Innehaver: 
 Trallfa Industrier AS , Gravarsveien 56, 4306 SANDNES, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Siri Furuheim, c/o Fasett AS, Postboks 759, Sentrum, 
4004 STAVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Investering. Forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231369 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200503464 
(220) Inndato: 2005.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APE ACADEMY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APE ACADEMY 

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd , 30 Golden 

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; compactdisker; 
videodisker; DVDer; audo- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle for bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
audio- og videoapparater; solbriller; briller; solbrille- og 
brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer. 
16 Bøker, håndbøker, trykksaker, tidsskrifter; 
skrivesaker. 
28 Leker, spill og leketøy; håndholdte elektroniske 
spill. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231370 
(151) Reg.dato.: 2006.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.13 

(210) Søknadsnr.: 200501441 
(220) Inndato: 2005.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYDROVAC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYDROVAC 

(730) Innehaver: 
 Nor Instruments AS , Jerikoveien 26, 1067 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Separator for separering av vann fra olje og 

oljeliknende væsker. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 231371 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200501131 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Marabu 

(730) Innehaver: 
 Marabuwerke GmbH & CO , Asperger Strasse 4, 71732 

TAMM, DE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Farger, trykkfarger, digitaltrykkfarger, 

siltrykkfarger, tampongtrykkfarger, lasurfarger, 
kunstnerfarger, fingerfarger, tekstilfarger og farger for 
trykking av kunststoff; lakker, trykklakker og 
transparentlakker; tilsetningsstoffer og hjelpestoffer for 
farger, fernisser og lakker som 
løsemidler,fortynningsmidler, forsinkelsesmidler, 
hardnere/herdingsmidler, myknere, trykkforbedrere, 
mattingsmidler, bindemidler, antiblokkere, forløpsmidler, 
påskyndere, justerings/reguleringsmidler, drøyemidler, 
grunningsmidler, fiksermidler og rengjøringsmidler; 
fernisser; fargemidler; metaller i pulver- og pastaform for 
malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
16 Papir, papp; trykksaker, brosjyrer, prospekter 
og maleforbilder, nødvendighets- artikler for kunstnere; 
artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegne-, male- og 
modelleringsvarer; skrivesaker; lim/klebestoff for papir og 
skrivesaker; pensler; stifter; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater) i form av 
trykkeriprodukter, spill, dyre- og plantepreparater, 
geologiske modeller og preparater, globuser, skrive- og 
tegneutstyr for tavler; stativ og presentasjonstilbehør for 
varer; kontorartikler (unntatt apparater). 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231372 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504742 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENTLEMAN JACK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENTLEMAN JACK 

(730) Innehaver: 
 Jack Daniel's Properties Inc , 4040 Civic Center Drive, 

Suite 528, CA94903 SAN RAFAEL, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikkevarer, herunder destillert 

sprit. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
(111) Reg.nr.: 231373 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504797 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.24 CA 1238558 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAP EDITION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GAP EDITION 

(730) Innehaver: 
 Gap (ITM) Inc , 2 Folsom Street, CA94105 SAN 

FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør til klær. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231374 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504798 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYMPHONICAL ORCHESTRATE YOUR WORK 

(730) Innehaver: 
 Simula Innovation AS , Postboks 134 Fornebu, 1325 

LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og. bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassaapparater, regne-maskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer 
innregistrert på databærere; brannslukningsapparater. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231375 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504747 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAX POWER LIVE 

(730) Innehaver: 
 EMAP Consumer Media Ltd , Wentworth House, 

Wentworth Street, PE11DS PETERBOROUGH, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Publikasjoner i elektronisk form tilveiebrakt on-

line fra databaser eller fra fasiliteter på internet (inkludert 
websteder); elektroniske publikasjoner, elektroniske 
magasiner; multimedia opptak og publikasjoner; 
computer software, computer software for muliggjøring av 
søkning av data; computer software for direkte eller 
fjerntilgang for én eller flere brukere, til computere, 
databaser, nettverk, intranet og internet; software for 
masseutsendelse av post; dataspillprogrammer nedlastet 
via internet; data registrert i elektronisk, optisk eller 
magnetisk form; databærere; lyd og visuelle opptak; CD-
rom; CDIs, CD-rom disks; kassetter og andre databærere 
inneholdende informasjon lagret i tidsskrifts form. 
16 Trykksaker, trykte publikasjoner, magasiner, 
journaler; periodiske publikasjoner; aviser; bøker; 
nyhetsbrev; veiledninger; trykte programmer; skrivesaker 
og papirvarer; billetter; skriveinstrumenter; penner, 
blyanter, klistremerker for biler. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsføringstjenester og salgsfremmende tjenester; 
tilveiebringelse av annonse, reklame, 
markedsføringstjenester samt salgsfremmende tjenester 
on-line fra computerdatabaser eller internet (inkludert 
websteder); organisering, arrangering, implementering, 
gjennomføring og presentasjon av utstillinger, show, 
demonstrasjoner, handelsmesser, forretningsmesser, 
bedriftsmesser og handelsmesser; tilveiebringelse av 
annonse- og reklamevirksomhet for tilgang via 
kommunikasjon og computernettverk, inkludert internet 
og websteder; sammenstilling av reklame, sammenstilling 
av reklame for bruk som websider på internet; annonse- 
og reklamevirksomhet for å fremme utførelse av 
forretninger on-line. 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
kommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; 
fjernsynsprogrammering; radiokringkasting; 
radioprogramkringkasting og produksjonstjenester; 
trådløs overføring og kringkasting av 
fjernsynsprogrammer; programmer for kabel-TV; kabel-
TV-kringkasting; tv- og radiokringkasting og -overføring 
av videoer på abonnementbasis; 
computernettverkkommunikasjoner; overføring og mottak 
av data og informasjon; satellitt-transmisjon; text-TV-
tjenester; transmisjonstjenester vedrørende pay per view 
fjernsyn; sending av video etter ønske; utleie, leasing 
eller leie av apparater, installasjoner eller komponenter 
for bruk ved levering av forannevnte tjenester; rådgivning 
og konsulentvirksomhet vedrørende samtlige av de 
forannevnte tjenesteytelser. 

41 Publisering av materiell som kan gjøres 
tilgjengelig fra databaser eller fra internet; interaktiv 
informasjon tilveiebrakt on-line fra computerdatabaser 
eller fra fasiliteter på internet; tilveiebringelse av 
informasjon for tilgang via kommunikasjon og 
computernettverk; elektronisk publisering; 
forlagsvirksomhet, inklusive publisering av elektroniske 
publikasjoner i tidsskriftformat, arrangering og 
gjennomføring av kurs, konferanser, utstillinger, 
begivenheter og seminarer; organisering, gjennomføring, 
produksjon av show, begivenheter og seminarer; 
organisering, gjennomføring, produksjon av show, 
begivenheter, demonstrasjoner, oppvisninger, fester; 
organisering av begivenheter for kulturelle, sports- og 
underholdningsformål; organisering og konkurranser; 
publisering av trykksaker; arrangering og gjennomføring 
av konkurranser og prisutdelinger; arrangering og 
gjennomføring av prisutdelingsseremonier; presentasjon 
av prisutdelinger for prestasjoner; distribuering av tv 
programmer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231376 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200401857 
(220) Inndato: 2004.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FW 

(730) Innehaver: 
 Reidar Wirum Bye, Nils Ryjordsv 6, 7020 TRONDHEIM, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salg av utstillingssystemer for visualisering; 
salg av bilder fra arkiv; salg av luftfoto, flyfoto og 
satellittbilder; salg av data fra andre sensorer. Rådgiving 
innen økonomi, administrasjon og organisasjonsledelse. 
39 Fly- og helikoptertransport 
41 Fotografering, videoopptak, datafangst m/andre 
sensorer. Utgivelse og publisering av bilder; 
fotoreportasjetjenester; produksjon og formidling av 
bilder. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. Rådgivende 
ingeniør- og arkitektvirksomhet. Ingeniørvirksomhet; 
prosjektutvikling. Rådgiving innen juridiske tjenester. 
Miljø-,plan og ressursovervåking. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231377 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200501498 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BANANA REPUBLIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BANANA REPUBLIC 

(730) Innehaver: 
 Banana Republic (ITM) Inc , 2 Folsom Street, CA95105 

SAN FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; 
handlevesker, skipssekker, ryggesekker, håndvesker, 
sykkelvesker, bleievesker, strandvesker, 
dokumentmapper, kartmapper, kortetuier, etuier for 
nøkler (lærvarer) og lommebøker, shoppingbager; 
pengepunger, håndkofferter, reisebestikk av lær. 
25 Klær, herunder benklær, shorts, 
treningsbukser, overaller, skjorter, t-skjorter, kjoler, skjørt, 
treningsgensere, bluser, jakker, undertrøyer, vester, 
kåper, regnklær, sko, dameundertøy, nattøy, 
hverdagsdresser, badetøy, hansker (bekledning), sokker, 
strømpe- og trikotvarer, belter (bekledning), skjerf, hatter, 
slips, tøfler, drakter, og gensere. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231378 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504799 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARTIN 

(730) Innehaver: 
 Martin AS , Bugarden 56, 6065 ULSTEINVIK, NO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
investeringer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 



 registrerte varemerker 2006.03.20 - 12/06

 

39 
 

(111) Reg.nr.: 231379 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504801 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Castell Mont boi 

(730) Innehaver: 
 La Baronia de Turis Coop V , Ctra. de Godelleta no. 22, 

46389 TURIS (VALENCIA), ES 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Vin 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231380 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504702 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BJØRGVIN REVISJON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BJØRGVIN REVISJON 

(730) Innehaver: 
 Inter Revisjon Hordaland AS , Postboks 2373, 5824 

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Konsulentvirksomhet. 
42 Revisjon. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231381 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504802 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KNAZ 

(730) Innehaver: 
 Brynildsens Fabrikker AS , Postboks 34, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Sjokolade. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231382 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504803 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.24 CA 1238547 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLEGORY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALLEGORY 

(730) Innehaver: 
 Forth & Towne (TTM) Inc , 2 Folsom Street, CA94105 

SAN FRANSISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør til klær. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231383 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504805 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.06 CA 1239751 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOCABULARY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOCABULARY 

(730) Innehaver: 
 Forth & Towne (TTM) Inc , 2 Folsom Street, CA94105 

SAN FRANSISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør til klær. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
 

(111) 
Reg.nr.: 231385 

(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504806 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.04 CA 1246151 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORTH & TOWNE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORTH & TOWNE 

(730) Innehaver: 
 Forth & Towne (TTM) Inc , 2 Folsom Street, CA94105 

SAN FRANSISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør til klær. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231386 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200410084 
(220) Inndato: 2004.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRIDGETECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRIDGETECH 

(730) Innehaver: 
 Norwegian Developers Co AS , Mølleparken 4, 0459 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; hardware for 
telekommunikasjon. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av software og 
hardware for telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231387 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504749 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POS-GRIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POS-GRIP 

(730) Innehaver: 
 Plexus Ocean Systems Ltd , Units 1 & 2 Ashley Base, 

Pitmedden Road, AB210DP DYCE, ABERDEEN, GB 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metallvarer til bruk ved boring og komplettering 

av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass 
fra brønner, nemlig brønnhoder, ventiltrær (christmas 
trees), ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, koplinger 
for rørledninger, seksjoner til reparasjon av rørledninger, 
koplinger for sammenkopling av rørledninger eller 
slanger, metalltetninger, høytrykkstetninger, geotermiske 
brønnhoder, undervannskoplinger, brønnhodekoplinger. 
37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet og 
vedlikeholdstjenester i forbindelse med olje- og 
gassbrønnstrukturer. 
42 Designtjenester i forbindelse med olje- og 
gassbrønnstrukturer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) 

Reg.nr.: 231389 

(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200503476 
(220) Inndato: 2005.04.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRIBOL KONGEN AV DANMARK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRIBOL KONGEN AV DANMARK 

(730) Innehaver: 
 Aponor AS , Granveien 21, 3268 LARVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Drops, konfektyrer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231390 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200503478 
(220) Inndato: 2005.04.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AZUL 

(730) Innehaver: 
 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV , Periferico sur 

No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker. 

33 Alkoholholdige drikker, tequila. 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231391 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200501638 
(220) Inndato: 2005.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDIC OUTDOOR 

(730) Innehaver: 
 Nordic Gear ANS , Rudningvegen 21, 3570 ÅL, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Impregneringsmidler for tekstiler, 

impregneringsmidler for sko; preparater for å gjøre 
tekstiler og lær vanntette. 
8 Spisebestikk av stål, tre og aluminium; 
forskjærkniver, grønnsakkniver; hammere; gafler; 
hagekniver; hakker, ishakker for fjellklatring; jaktkniver, 
jaktredskaper; jernverktøy og -redskaper; klubber; 
knivblad; kniver, lommekniver; løvsager; sager (redskap); 
skjeer; spader; spett; spiseredskaper; økser; boksåpnere, 
ikke elektriske. 
21 Asjetter; bestikk- og servicekurver; bokser; 
skjærebrett; brødfjeler; bøtter; drikkebeholdere, 
drikkeglass; fat; feltkokekar; feltflasker, flasker; glass; 
gryter; husholdningsredskaper; isoleringsflasker; kanner; 
kjøkkenredskaper; kjøleflasker; kokekjeler; kokeredskap 
av stål og aluminium; kopper, krus; panner, plastkopper, 
husholdningsredskaper, kjøkkenredskaper; skåler; 
spann; stekeredskaper; suppeøser; tallerkener; ølkrus; 
kjøkkenredskap for friluftsbruk; vanntette beholdere. 
22 Emballasjerep; hamp; heisetau; hengekøyer; 
kamuflasjepresenning; nett; poser for emballasje; 
presenninger; reip; remmer; sekker for emballasje; silke; 
sisal; telt; ull; vanntette poser av stoff; poser til pakking; 
seil. 
24 Bomullsstoffer; elastiske tøystoffer; fiberstoffer; 
hamp-stoffer; håndklær; lintøy; kanevas; lakenposer; 
lerret; linstoffer; madrasser (lerret for); moskitonett; pledd; 
reisetepper; sengeutstyr; silkestoffer; stoffer for sko; 
tekstilstoffer; sengetepper; ullstoffer; vadmel; vevede 
stoffer. 
25 Badedrakter; bekledning; benklær; belter; 
barnetøy; bukser; bukseseler; fottøy; gamasjer; gensere; 
hansker (bekledning); hetter; hodeplagg; jakker; klær; 
luer; overall; oversokker; pengebelter 
(bekledningsgjenstand); pullover; skinnklær; skistøvler; 
sko; støvler; sokker; sportssko; sportsstøvler; undertøy; 
uniformer; vanntette kapper. 

28 Sportsartikler; baller; beskyttelsesanordninger 
(deler av sportsklær); skibindinger; fiskeredskaper; 
apparater for fysiske øvelser; hansker; kjelker; 
klatreseletøy; leker; leketøy; overtrekk for ski; seilbrett; 
skinn til bekledning av ski; ski; spill. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231392 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200501399 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYAL & SUNALLIANCE 

(730) Innehaver: 
 Royal & Sun Alliance Insurance Group plc , 30 Berkeley 

Square, W1X 5HA LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Utfylling av dokumenter i forbindelse med skatt; 

forberedelse av skattebetalinger, 
skatteplanleggingstjenester, rådgivningstjenester, 
informasjonstjenester og konsultasjoner i forbindelse 
med skatteforhold; auksjonssalg; arrangering og utføring 
av auksjoner; utsendelse av adressert reklamemateriell, 
utsendelse av reklameannonser; dokumentkopiering; 
bistand ved forretningsledelse; bistand ved 
administrasjon. 
36 Assuransevirksomhet; forsikringsvirksomhet; 
aktuarvirksomhet; bistand ved tegning av forsikring; 
forsikringstegningsvirksomhet; forsikringsmegling; 
investeringsvirksomhet; meglervirksomhet; 
finansieringstjenester; pantelån og 
pantelånmeglervirksomhet; utlånstjenester; utlån; 
pensjonstjenester; pensjonsfondstjenester; 
aksjefondstjenester, finansieringsanalyse; 
finansieringsvurdering; finansiell administrasjon; 
investeringstjenester; aksjefond; kapitalfond, 
eiendomsomsetning; eiendomsomsetningstjenester; 
eiendomsmegling og taksering av fast eiendom; 
bestyrelse av fast eiendom; leasingtjenester; vurdering 
av fast eiendom; drift og forvaltning av fast eiendom; 
meglerforretninger for utleie av fast eiendom; 
husleieinnkreving; utleie av rekkehus; utleie av leiligheter; 
administrasjon av verdipapirer og investerings-porteføljer; 
informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
forsikring og finansiering. 
42 Testing; kvalitetskontroll; 
kvalitetssikringstjenester; juridiske tjenester; land- og 
eiendomskartleggingstjenester; veilednings-, 
informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231393 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200011536 
(220) Inndato: 2000.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTRAJOB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTRAJOB 

(730) Innehaver: 
 Intrajob AB , S-102 54 Stockholm, SE 

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

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

 9 Registrerte dataprogrammer; periferiutstyr for 
datamaskiner; datamedia; elektroniske nedlastbare 
publikasjoner; databaser, publikasjoner i elektronisk form, 
fremskaffet on-line fra databaser eller fremskaffet 
gjennom globale datanettverk eller for nedlasting fra det 
globale datanettverk. 
42 Datakonsulentvirksomhet, datasystemanalyser; 
programmering for datamaskiner, designlutarbeidelse av 
datamaskin programvare/websider/websteder; 
vedlikehold og oppdatering av programvare for 
datamaskiner; tilveiebringelse av bruksrett til til databaser 
samt av tilgangstid til databaser; tilveiebringelse av 
tilgang til elektroniske oppslagstavler; utleie av tilgangstid 
til databaser; gjenfinninglgjenoppretting av 
datainformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231394 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200501443 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROYAL & SUN ALLIANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYAL & SUN ALLIANCE 

(730) Innehaver: 
 Royal & Sun Alliance Insurance Group plc , 30 Berkeley 

Square, W1X 5HA LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Utfylling av dokumenter i forbindelse med skatt; 

forberedelse av skattebetalinger, 
skatteplanleggingstjenester, rådgivningstjenester, 
informasjonstjenester og konsultasjoner i forbindelse 
med skatteforhold; auksjonssalg; arrangering og utføring 
av auksjoner; utsendelse av adressert reklamemateriell, 
utsendelse av reklameannonser; dokumentkopiering; 
bistand ved forretningsledelse; bistand ved 
administrasjon. 
36 Assuransevirksomhet; forsikringsvirksomhet; 
aktuarvirksomhet; bistand ved tegning av forsikring; 
forsikringstegningsvirksomhet; forsikringsmegling; 
investeringsvirksomhet; meglervirksomhet; 
finansieringstjenester; pantelån og 
pantelånmeglervirksomhet; utlånstjenester; utlån; 
pensjonstjenester; pensjonsfondstjenester; 
aksjefondstjenester, finansieringsanalyse; 
finansieringsvurdering; finansiell administrasjon; 
investeringstjenester; aksjefond; kapitalfond, 
eiendomsomsetning; eiendomsomsetningstjenester; 
eiendomsmegling og taksering av fast eiendom; 
bestyrelse av fast eiendom; leasingtjenester; vurdering 
av fast eiendom; drift og forvaltning av fast eiendom; 
meglerforretninger for utleie av fast eiendom; 
husleieinnkreving; utleie av rekkehus; utleie av leiligheter; 
administrasjon av verdipapirer og investerings-porteføljer; 
informasjons-og rådgivningstjenester i forbindelse med 
forsikring og finansiering. 
42 Testing; kvalitetskontroll; 
kvalitetssikringstjenester; juridiske tjenester; land- og 
eiendomskartleggingstjenester; veilednings-, 
informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231395 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504671 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE PINK LINEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURE PINK LINEN 

(730) Innehaver: 
 Estee Lauder Cosmetics Ltd , 161 Commander Blvd, 

ONM1S3K9 AGINCOURT, CA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; dufteprodukter, nemlig parfymer og eau 
de cologne, parfymert etterbarberingsvann, parfymerte 
lotions og kremer, parfymerte deodoranter til personlig 
bruk, parfymerte barberingskremer; kosmetikk; 
hudpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231396 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504670 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YELLOW LINEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YELLOW LINEN 

(730) Innehaver: 
 Estee Lauder Cosmetics Ltd , 161 Commander Blvd, 

ONM1S3K9 AGINCOURT, CA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; dufteprodukter, nemlig parfymer og eau 
de cologne, parfymert etterbarberingsvann, parfymerte 
lotions og kremer, parfymerte deodoranter til personlig 
bruk, parfymerte barberingskremer; kosmetikk; 
hudpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231397 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200504674 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE YELLOW LINEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURE YELLOW LINEN 

(730) Innehaver: 
 Estee Lauder Cosmetics Ltd , 161 Commander Blvd, 

ONM1S3K9 AGINCOURT, CA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; dufteprodukter, nemlig parfymer og eau 
de cologne, parfymert etterbarberingsvann, parfymerte 
lotions og kremer, parfymerte deodoranter til personlig 
bruk, parfymerte barberingskremer; kosmetikk; 
hudpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231398 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504771 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.28 US 78/555,576 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORSPECTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORSPECTA 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

New York,  , US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 



 registrerte varemerker 2006.03.20 - 12/06

 

45 
 

(111) Reg.nr.: 231399 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504772 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.28 US 78/555,578 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEXMEDOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEXMEDOR 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

New York,  , US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231400 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504773 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.21 US 78/551,539 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRESARC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRESARC 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

New York,  , US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231401 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504809 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.20 US 76/633783 
(540) Gjengivelse av merket: 

JBL ON TOUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JBL ON TOUR 

(730) Innehaver: 
 Harman International Industries Inc , P.O. Box 2200, 

8500 Balboa Boulevard, CA91329 NORTHRIDGE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Audioutstyr, nemlig forsterkere og høyttalere. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231402 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200500493 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCM Secure Client Management 

(730) Innehaver: 
 Syscom AS , Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Rådgivning, tilpasning og integrasjoner for 
optimalisering av sikkerhetsnivået på klienter i et 
datamiljø. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231403 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504755 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERG eiendom haugaland as 

(730) Innehaver: 
 Berg Eiendom Haugaland AS , Karmsundsgt. 51, 5531 

HAUGESUND, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Talmo Kvamme Lauvås Lund Eriksen & 
Holstad DA , Postboks 548, 5501 HAUGESUND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231404 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200400620 
(220) Inndato: 2004.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPYRUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPYRUS 

(730) Innehaver: 
 Papyrus AS , Postboks 8, Majorstuen, 0330 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Brækhus Dege Advokatfirma ANS , Postboks 1369 Vika, 

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning 
apparater og instrumenter for styring fordeling 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
eliktrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder magnetiske databærere, 
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner;  
brannslukningsapparater. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser;  trykksaker, materialer til 
bokbinding fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;  
artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita(ikke møbler) instruksjons og 
undervisningsmateriell (ikke apparater) plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser) trykktyper; klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231405 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200502413 
(220) Inndato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PrinterCare 

(730) Innehaver: 
 Geir Standal, Grindhaugveien 80, 5259 HJELLESTAD, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater til veiing, 
måling, signalering og kontroll; maskiner for 
akkumulering; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; kassaapparater, 
regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita. 
38 Telekommunikasjoonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231406 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200503301 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEFINIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEFINIUM 

(730) Innehaver: 
 Rohm and Haas Co , 100 Independence Mall West, 

PA19106-2399 PHILADELPHIA, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til bruk ved fremstilling av 
maling/bestrykningsmidler og overflatebehandlingsmidler.

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231407 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504811 
(220) Inndato: 2005.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCREENPLAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCREENPLAY 

(730) Innehaver: 
 Virtual Garden AS , Postboks 5303 Majorstua, 0304 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; julepynt. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231408 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200502166 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Xcite 

(730) Innehaver: 
 Maria Christina van Vliet, Kvitlyngveien 13, 4332 

FIGGJO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetiske produkter for hudpleie; kunstige 
negler; kunstige øyenvipper; luktfjerningsmidler for 
personlig bruk; oljer for kosmetisk bruk, parfymevarer, 
toalettoljer. 
10 Kondomer; vibrasjonsapparater for massasje; 
vibratorapparater for bruk i senger. 
35 Import- og eksportagenturer; demonstrasjon av 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231409 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200501344 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.12 EM 003982981 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTI-TORQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULTI-TORQ 

(730) Innehaver: 
 Pedem Ltd , Murcar Commercial Park, Denmore Road, 

AB238JW BRIDGE OF DON, ABERDEEN, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

rørledninger av metall; borerør; rørkomponenter for 
brønnverktøy og brønnanordninger; rørkoblinger; 
flenskoblinger; tapp- og muffekoblinger; rørkoblinger med 
høyt innspenningsmoment; koblinger for bruk ved leting, 
utnyttelse og produksjon av olje og gass; koblinger for 
verktøy for olje- og gassverktøy til bruk i brønn; koblinger 
til bruk på slagbor og støtforsterkende verktøy; gjengede 
forbindelsesledd for rør og rørledninger; deler og utstyr 
for alle nevnte varer. 
7 Brønnboreverktøy og anordninger, 
brønnboreverktøy og anordninger med flensformede 
koblinger; verktøy og anordninger med tapp- og 
muffekoblinger til bruk i brønnboring; verktøy og 
anordninger med koblinger med høyt 
innspenningsmoment brukt ved brønnboring; verktøy og 
anordninger med koblingsinnretninger for bruk i leting, 
utnyttelse og produksjon av olje og gass; olje- og gass 
brønnverktøy med koblinger; slagbor og støtforsterkende 
verktøy med koblinger; slagbor og støtforsterkende 
brønnverktøy; deler og utstyr for alle nevnte varer. 
37 Vedlikehold, installasjon, reparasjon, utleie og 
renovering av utstyr for leting etter eller 
utnytting/utvinning av oljefelt; vedlikehold, installasjon, 
reparasjon, utleie og renovering av rør, rørledninger, 
produkter, verktøy, maskiner og anordninger til kobling av 
oljefeltsutstyr; vedlikehold, installasjon, reparasjon, utleie 
og renovering av gass- og oljefeltsrør, rørledninger, 
produkter, verktøy, maskiner og anordninger for kobling 
av oljefeltsutstyr; vedlikehold, installasjon, reparasjon, 
utleie og renovering av produkter og anordninger for 
kobling av rør og oljefeltsprodukter og anordninger, 
vedlikehold, installasjon, reparasjon, utleie og renovering 
av koblingsanordninger for kobling av komponenter til 
brønnverktøy, slagbor og støtforsterkende verktøy. 
42 Tekniske tjenester og konsulenttjenester 
relatert dertil; tekniske tjenester relatert til rørprodukter, 
rørkoblinger, gjengekoblinger og gjengekoblinger med 
høyt innspenningsmoment og konsulenttjenester relatert 
dertil; undersøkelser av utstyr til leting etter og utnyttelse 
av oljefelt; onsite og offsite undersøkelser av rør og 
rørledninger, produkter, verktøy, maskiner og 
anordninger for kobling av oljefeltsutstyr; onsite og offsite 
undersøkelser av gass- og oljerør og rørledninger, 
produkter, verktøy, maskiner og anordninger for kobling 
av oljefeltsutstyr; onsite og offsite undersøkelser av 
produkter og anordninger til kobling av rørledninger og 
produkter og anordninger til oljefelt; undersøkelser av 
koblingsanordninger til kobling av brønnverktøy, slagbor 
og støtforsterkende verktøy; tilby ovennevnte tjenester i 
industri relatert til leting, utnyttelse og produksjon av olje 
og gass. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231410 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200500292 
(220) Inndato: 2005.01.12 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.14 US 78/450502 
(540) Gjengivelse av merket: 

SB100 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SB100 

(730) Innehaver: 
 Gen-Probe Inc , 10210 Genetic Center Drive, CA92121 

SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Inkubatorer og blandeapparater for 

laboratoriebruk, samt deler, tilbehør og programvare 
herfor. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231411 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200502942 
(220) Inndato: 2005.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TINE 

(730) Innehaver: 
 Tine BA , Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231412 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504815 
(220) Inndato: 2005.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KIA KIA MOTORS The Power to Surprise 

(730) Innehaver: 
 Kia Motors Corp , 231, Yangjae-dong,  SEOCHO-GU, 

SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Personbiler, lastebiler, busser, minibusser, 

varebiler, minivarebiler, omibusser, firehjulsdrevne 
kjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231413 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200410994 
(220) Inndato: 2004.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 land & sjøfritid as 

(730) Innehaver: 
 Land & Sjøfritid Vest AS , Drammensveien 207-209, 

0281 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Biler, båter og dertilhørende komponenter og 
ekstrautstyr som inngår iklasse 12. 
35 Salg av biler, båter og dertilhørende 
komponenter og ekstrautstyr som inngår i kl. 12. 
37 Reparasjonsvirksomhet på biler. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231414 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504816 
(220) Inndato: 2005.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 batronic 

(730) Innehaver: 
 Batronic AS , Postboks 140, 2026 SKJETTEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 

av lyd og bilder 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231415 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504817 
(220) Inndato: 2005.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Batronic AS , Postboks 140, 2026 SKJETTEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 

av lyd og bilder. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231416 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504818 
(220) Inndato: 2005.05.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 batronic 

(730) Innehaver: 
 Batronic AS , Postboks 140, 2026 SKJETTEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 

av lyd og bilder. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231417 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504939 
(220) Inndato: 2005.05.24 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.17 US 76/624,946 
(540) Gjengivelse av merket: 

TURION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TURION 

(730) Innehaver: 
 Advanced Micro Devices Inc , P.O. Box 3453, CA94088 

SUNNYVALE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware; anordninger for 

halvledere; moduler for microprosessorer; delsystemer 
for computer hardware, nemlig innenheter, ut-enheter, 
prosessorenheter, styreenheter for minne; styreenhet for 
ytre enheter og grafikk; computer software, nemlig 
systemsoftware, software for spill og software for 3D 
grafikk. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231418 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200409165 
(220) Inndato: 2004.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MaxiMat KOCKEN 

(730) Innehaver: 
 Maximat Gruppen AB , Oslovägen 48, 42235 

STRÖMSTAD, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser 
(unntatt salatdressinger); krydderier; is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, malt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
35 Salg av næringsmidler, hygieneartikler, 
papirvarer, rengjøringsartikler og andre 
husholdningsartikler. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restaurant- og kafévirksomhet, cateringtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231419 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504757 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ecoyield 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ecoyield 

(730) Innehaver: 
 Yera AS , Postboks 12, 2027 KJELLER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske og biokjemiske produkter og kulturer 

av mikroorganismer til industrielle og vitenskapelige 
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
planteveksregulerende midler; gjødningsmidler. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; 
frø og såvarer. 
44 Landbruk-, hagebruk- og skogbruktjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231420 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504758 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECOSPRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECOSPRY 

(730) Innehaver: 
 Yera AS , Postboks 12, 2027 KJELLER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Vannrensemidler. 

11 Apparater, maskiner og installasjoner for 
rensing av vann og avløpsvann. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231421 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200409809 
(220) Inndato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPEEDLOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPEEDLOCK 

(730) Innehaver: 
 Aker Material Handling Ltd , Pine Lodge, 2B Coral Close, 

Burbage, LE102HB HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Lagringsapparater og - installasjoner; 

hyllematerialer, stativer, pallstrømstativer, racking, 
pallerackingsystemer og tilbehør; enheter for 
hyllematerialer og for racking, skinner, uteliggerskinner 
og spor for de forannevnte varer; 
rammefastspenningsapparater og rammestøtter; 
rackingrammer og rammestøtter; rammer for bruk i 
lagringshyller for bygningsformål; dekk for mesaniner og 
for gangbruer; beholdere av metall; paneler av metall; 
containere; skillevegger; rekkverk; trapper og stiger; 
paller; trinser, konstruksjonssystemer; gangbruer; traller, 
benker, beslag og armaturer, jigger, opphengssystemer, 
sikkerhetsbur, hulrom mot brann, støttende rammeverk 
og knestykker med spor og rammer for bruk ved bygging 
av de forannevnte varer, alle av uedle metaller; 
byggematerialer av metall, herunder dører, transportable 
konstruksjoner av metall; isenkramvarer av metall og 
låsesmedvarer; deler og tilbehør dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231422 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200502981 
(220) Inndato: 2005.04.05 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.05 US 494725 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAMBRIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMBRIA 

(730) Innehaver: 
 Choice Hotels International Inc , 10750 Columbia Pike, 

MD20901 SILVER SPRING, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Hotell- og motelltjenester; tjenester i 

forbindelse med hotell- og motellreservasjon; on-line 
tjenester i forbindelse med hotell- og motellreservasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231423 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200502983 
(220) Inndato: 2005.04.05 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.05 US 494800 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAMBRIA SUITES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMBRIA SUITES 

(730) Innehaver: 
 Choice Hotels International Inc , 10750 Columbia Pike, 

MD20901 SILVER SPRING, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Hotell- og motelltjenester; tjenester i 

forbindelse med hotell- og motellreservasjon; on-line 
tjenester i forbindelse med hotell- og motellreservasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231424 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200411008 
(220) Inndato: 2004.11.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MegaFug 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i 

merket 
(730) Innehaver: 

 Ståle Lindgren, Gamle Jarenvei 83, 1339 VØYENENGA, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Deloitte Advokatfirma DA , Postboks 347 Skøyen, 0213 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Silikoner; binde-, klebe- og festemidler. 
17 Fugemasse. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231425 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504316 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UrDeo 

(730) Innehaver: 
 BioCoach Swiss gmbH , Weirden 3, 9062 LUSTMÜHLE, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231426 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504762 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 n nunova 

(730) Innehaver: 
 Abas AS Kosmetikk Engros , Natlandsveien 150, 5094 

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke oppgitt i andre klasser). 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231427 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504297 
(220) Inndato: 2005.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEATHE KEYLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEATHE KEYLER 

(730) Innehaver: 
 Beathe Kuchler, Dyngelandsv. 96, 5226 NESTTUN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær 

41 Underholdingsvirksomhet, artistopptreden og 
kulturelle aktiviteter 
42 Opprettelse av webside. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 231428 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504940 
(220) Inndato: 2005.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Baron 

(730) Innehaver: 
 Okamura Corp , 7-18, Kitasaiwai 2-Chome, Nishi-ku,  

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler, nemlig kontormøbler, skolemøbler, 

møbler til hus, stoler, lenestoler, skrivepulter, bord, 
låsbare skap, indeksskap, arkivskap, hyller til arkivskap, 
hyller og reoler, utstillingsreoler, skjermer, lagringshyller, 
krakker, sofaer, seter, benker, sidebord, kommoder, 
utstillingsmontere, salgs- og utstillingsdisker, skillevegger 
for møbler, møbler av metall. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231429 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200406518 
(220) Inndato: 2004.06.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELESTEPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TELESTEPS 

(730) Innehaver: 
 Telesteps AB , Box 362, 57324 TRANÅS, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Uedle metaller og deres legeringer; arbeids- og 
bygningsstillaser av metall; bygningsmaterialer av metall; 
transportable bygninger av metall; materialer av metall for 
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og metalltråd; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall; 
metallrør; kasseskap, sikkerhetsskap og -skrin; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; stiger 
av metall og aluminium samt deler og tilbehør, ikke 
opptatt i andre klasser; arbeids- og bygningsstillaser av 
metall, skiltstativ av metall, monteringssystem for messer 
(stand) av metall, stativer av metall som er egnet til å 
bære en eller flere personer, jakttårn av metall for bruk 
under jakt i åpent terreng. 
19 Arbeids- og bygningsstillaser, ikke av metall. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (Ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum eller av erstatningsstoffer for alle 
disse materialer, eller av plast; stiger, ikke av metall, 
stiger av tre, plast eller glassfiber; hyllesystem, 
eksponeringsstativ, skiltstativ, bord, monteringssystem 
for messer (stand), stativer av tre plast eller plastfiber 
som er egnet til å bære en eller flere personer, jakttårn av 
tre, plast eller glassfiber for bruk under jakt i åpent 
terreng. 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, markiser, 
presenninger, seil og sekker (ikke opptatt i andre 
klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); 
ubearbeidet tekstilfibermateriale; taustiger. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231430 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200502406 
(220) Inndato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 to-too Toddler Tools 

(730) Innehaver: 
 Mothermade AS , Stigåsveien 11, 3222 SANDEFJORD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Tåteflasker, holdere for tåteflasker, 

lukkeanordninger for tåteflasker, smokker for tåteflasker, 
deler og tilbehør til tåteflasker; apparater for amming, 
babykuvøser, biteringer (for å lette tannfrembrudd), 
brystpumper, melkepumper, narresmokker. 
12 Barnevogner,kalsjer for barnevogner,kjelker 
(kjøretøy) for barn, sikkerhets- seler for barn (for 
kjøretøyer), sparkstøttinger, sykler, trehjulssykler;deler, 
komponenter, resevedeler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 
20 Møbler, møbler for barn; barnegåstoler, 
barnestoler (høye), kasser for leketøy, lekegrinder for 
babyer, lesepulter, skolemøbler,uroer 
(dekorasjonsgjenstander), vugger. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231431 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200410972 
(220) Inndato: 2004.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 lokalPosten -alternativet i sentrum 

(730) Innehaver: 
 lokalPosten , Lerkeveien 4, 3617 KONGSBERG, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Postkasser (av metall) 

16 Trykksaker, frimerker 
19 Postkasser (av tre) 
20 Møbler, reoler 
39 Postombæring 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 231432 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200411492 
(220) Inndato: 2004.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEPAS New Energy Performance AS 

(730) Innehaver: 
 New Energy Performance AS - NEPAS , Postboks 137, 

2027 KJELLER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salg av metoder og modeller knyttet til fornybar 
energi, effektiv energibruk og energitjenester. Tilby 
nyutviklede metoder innenfor energiplanlegging og 
energiledelse til private og offentlige virksomheter. 
40 Konsulenttjenester knyttet til fornybar energi, 
effektiv energibruk og energitjenester. 
41 Utdanning og opplæring innenfor universiteter 
og høyskoler. 
42 Lisensiering av metoder og modeller knyttet til 
fornybar energi, effektiv energibruk og energitjenester. 
Konsulenttjenester knyttet til energiledelse. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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(111) Reg.nr.: 231433 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200413113 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 interinfo 

(730) Innehaver: 
 Findexa AS , Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalisering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer.
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. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
spredning av reklame og annonser; administrasjon av 
dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; 
markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; 
utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for 
tredjemann). 
37 Vedlikehold av datamaskiner og datanettverk. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjons- 
og nyhetsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder, 
bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; 
informasjon omtelekommunikasjon; kommunikasjon ved 
dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; 
satellittoverføring. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og 
utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk, 
Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, 
rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, 
dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide 
web, intranett og data nettverk; lisensiering og utleie av 
dataprogramvare, ajourføring av og support for  
datasystemer og dataprogramvare; help desk og 
dataprogram support; utleie av accesstid til computer 
databaser, individuell design og utvikling av 
dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
  

(111) Reg.nr.: 231434 
(151) Reg.dato.: 2006.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.15 

(210) Søknadsnr.: 200504703 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SoulChildren 

(730) Innehaver: 
 Acta - Barn og Unge i Normisjon , Urtegata 9, 0134 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Videokassetter; CD-plater (audio-video); DVD-
plater. 
16 Trykksaker; notehefter; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater). 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; 
korvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 231384 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200601855 
(220) Inndato: 2006.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 N 

(730) Innehaver: 
 The Spirit of Nenah Thorsdalen , Bergskaugveien 61, 

1911 FLATEBY, NO 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 231388 
(151) Reg.dato.: 2006.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.14 

(210) Søknadsnr.: 200601328 
(220) Inndato: 2006.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Fredrik Andersen Design , Tallak Nielsen gt 13D, 3263 

LARVIK, NO 
(450) Kunngjøringsdato  12/06, 2006.03.20 

  
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.03.20 - 12/06

 

57 
 

Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51. 
 

 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som  
 WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses  
 for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53 og Madrid- 
 protokollen artikkel 3 (4). 
 Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende  
 i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den  
 internasjonale registreringsdatoen. 
Etterfølgende  
utpeknings 
dato:  Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke  
 har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter  
 Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble  
 søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en  
 internasjonal registrering må bygge på en hjemlands- 
 registrering eller -søknad. 
Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at  

den internasjonale registreringen gjelder i Norge,  
jf. varemerkeloven § 51. 

 
 

 
 
(111) Int.reg.nr: 0332292 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.02.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200406783 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUATIMER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUATIMER 

(730) Innehaver: 
 Richemont International SA, Route des Biches 10, 1752, 

VILLARS-SUR-GLÂNE, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Watches, movements, watch cases and dials. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0449424 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.12.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200506163 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CATAMAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CATAMAR 

(730) Innehaver: 
 Centre Court Fashion BV, Overikweg 3, 5145PA, 

WAALWIJK, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, including boots, shoes and slippers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0472657 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200211435 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIESSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIESSE 

(730) Innehaver: 
 GSG International SpA, 1, Via Tubertini, I-40054 Budrio, 

IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Recessed or external handles, door knobs and 

window latches, angle plates of metal for mounting parts 
of metal millwork, staples for assembly of metal profiles 
for mounting locks, alignment pins and anti-dust linings 
for doors and windows, bearings for sliding doors and 
windows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0486692 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200505759 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Madeleine 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Madeleine 

(730) Innehaver: 
 Quelle AG, Nürnberger Strasse 91-95, 90762, FÜRTH, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, hair products, 
cosmetics, all these goods originating from French-
speaking countries or intended for export; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0491133 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200506165 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIAMOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIAMOL 

(730) Innehaver: 
 Franz Bertram GmbH, Amsinckstrasse 45, 20097, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Additives (non-medical) for fodder, namely 
fossil flour (purified diatomaceous earth) in powder or 
granule form. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0511256 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.04.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200506166 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MP 75 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MP 75 

(730) Innehaver: 
 Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346, IPHOFEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Plaster for spraying by machine. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0602690 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200506168 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Onken 

(730) Innehaver: 
 Onken GmbH, Dr. Berns-Strasse 23, 47441, MOERS, DE

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Milk, mixed beverages predominantly of milk, 

butter, curdled milk products, yoghurts, including in the 
form of frozen products, cream-based products, products 
derived from kefir, products derived from buttermilk, 
mixed products made with milk, whey-based products, 
mixtures containing whey, fresh cheese, preparations 
with cheese, products with an added preparation of fruit 
and/or fresh fruit; desserts, in particular creams made 
from milk and/or the dairy products listed above with 
substances added to give them more consistency (starch, 
gelatine, carragheen, pectin, alginate and vegetable fats), 
all the above products with fruit and/or fresh fruit 
preparations added as well as flavourings and taste 
intensifiers and/or chocolate; all the above products also 
suitable for non-medical dieting purposes. 
30 Chocolate products, including chocolate 
products suitable for non-medical dieting purposes. 
32 Whey beverages, mixed beverages made of 
whey; all the above products suitable for non-medical 
dieting purposes. 
33 Alcoholic milk beverages, including alcoholic 
beverages with milk suitable for non-medical dieting 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0624713 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506169 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Cellacast 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cellacast 

(730) Innehaver: 
 Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG, 

Westerwaldstrasse 4, 56579, RENGSDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Plasters, adhesive tapes, dressings, partial 
immobilization dressing articles. 
10 Surgical and medical apparatus and 
instruments; orthopaedic articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0625584 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200506170 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 zanotta 

(730) Innehaver: 
 Zanotta SpA, 57, via Vittorio Veneto, 20054, NOVA 

MILANESE, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, particularly tables, chairs, armchairs, 
divans, wardrobes and small cupboards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0637905 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506733 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VENOFIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VENOFIT 

(730) Innehaver: 
 Salzmann AG, Unterstrasse 52, 9001, ST. GALLEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical compressive stockings; orthopaedic 

bandages. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0639815 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200505761 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOOK-O-LOOK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOOK-O-LOOK 

(730) Innehaver: 
 Look-O-Look International BV, Geurdeland 5, 6673DR, 

ANDELST, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pastry and confectionery, sweetmeats, 
liquorice and liquorice articles, for non-medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0646051 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506171 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LATEXFALT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LATEXFALT 

(730) Innehaver: 
 Latexfalt BV, Hoogewaard 183, 2396AP, KOUDEKERK 

AAN DEN RIJN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Emulsions not included in other classes, 
including emulsions of synthetic materials and emulsions 
used as binders for floors. 
19 Non-metallic building materials including 
asphalt, bitumen and rubber/asphalt emulsions; floors not 
of metal including floors for buildings; non-metallic 
building materials for single-piece floors and for 
rubber/asphalt floors; non-metallic building materials, 
such as elastomers used for coverings of roofs and of 
other constructions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0651182A 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2005.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506172 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERISTOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERISTOFF 

(730) Innehaver: 
 Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490, VADUZ, 

LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Vodka. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0767142 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.04.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200401811 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet: 2000.12.27 FR 00 3 073 354 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Atos Origin 

(730) Innehaver: 
 Atos Origin, 18 Avenue d'Alsace, 92400, COURBEVOIE, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific (other than for medical use) and 

electric instruments, namely for electric current 
channelling, distribution, conversion, accumulation, 
regulation or control apparatus for recording, transmitting 
and reproducing data, sound or images; data processing 
apparatus, computers; recorded computer software. 
35 Business management; assistance to 
companies in conducting business; information 
technology management consulting; management and 
rental of computer files; data input and processing 
services. 
42 Technical computing assistance; computer 
software design, development, update, and rental; 
computer programming; computer consulting; leasing 
access time to a computer database server; design of 
computer files. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0787860 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200404088 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UTAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UTAX 

(730) Innehaver: 
 Utax GmbH, Ohechaussee 235, 22848, 

NORDERSTEDT, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Toner, ink; toner cartridges. 

9 Data processing equipment; data input devices, 
namely keyboards, scanners, cameras, card readers; 
data output devices, namely display units, video 
projectors, data projectors, LCD panels, plasma displays, 
printers; plotters; electric data storage units; interface 
devices for the connection of data processing equipment 
with peripheral equipment; equipment for sending, 
transmitting and receiving data; cash registers; 
measuring, signalling and monitoring instruments; 
photocopiers; telecopiers; telephones; units being a 
combination of the aforementioned machines and 
equipement; pocket and desk calculators; dictating 
machines; data bases; software; accessories for the 
aforementioned equipment, namely floppy disks, 
magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard disks, 
magnetic cards, magnetic stripes, optical storage media, 
batteries as well as accumulators therefor, mains supply 
equipment, print heads, ink reservoirs, thermal ribbons; 
telecopiers. 
16 Typewriters, text processing equipment, 
included in this class; accessories for the aforementioned 
equipment, namely typewriter ribbons, typewriter ribbon 
cassettes, correcting ribbons, correcting ribbon cassettes, 
print wheels, reel paper for printers and photocopiers; 
shredders; thermo-binding devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0798309 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200505767 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUTADOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUTADOR 

(730) Innehaver: 
 Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600, WELS, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines for veterinary purposes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803521 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200502620 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREENFIELD 

(730) Innehaver: 
 Company KARAVAN Ltd, d.22, pr. Grazhdanskiy, 

195220, SAINT-PETERSBURG, RU 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, coffee (unroasted), coffee-based 
beverages, artificial coffee; tea; cocoa, cocoa-based 
beverages, cocoa beverages with milk, cocoa products; 
chocolate, chocolate-based beverages, chocolate 
beverages with milk; sugar; rice; groats for human food; 
pasta; flour and preparations made from cereals; bread; 
pastry and confectionery; ice cream, honey, treacle; 
sauces (condiments); spices; seasonings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0810340 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200309820 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.16 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.06 DE 302 59 501.5/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

MMS NEWS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MMS NEWS 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, 

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Automatic vending machines and mechanism 
for coin operated apparatus. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture). 
35 Advertising and business management. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0814333 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200401472 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELISA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELISA 

(730) Innehaver: 
 Elisa OYJ, Kutomotie 18, 00380, HELSINGFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus. 
38 Telecommunications. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0821133 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506738 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAMET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GAMET 

(730) Innehaver: 
 GAMET Sp zoo, Kociewska 22, 87-100, TORUN, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Furniture handles, furniture hinges, keys, key 

plates. 
40 Ironwork services, printing services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826030 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200406725 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHOT 

(730) Innehaver: 
 Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 55122, MAINZ, DE 

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

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

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
hair lotions, dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth and 
dental wax; disinfectants. 
7 Machines and machine tools and their parts, 
namely machines for the production and processing of 
products made of glass or plastics, coating machines; 
motors and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images and their components; magnetic data carriers, 
data processing equipment and computers and 
components of the aforementioned goods. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments and their components; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes and components of 
the aforementioned goods. 
12 Vehicles and their components; apparatus for 
locomotion by land, air and water and their components. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included in this class; adhesives for stationery 
and household purposes; artists' materials; instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging, included in this class. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials included in this 
class; packing, stopping and insulation material; flexible 
pipes, not of metal. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware, included in this 
class. 
38 Telecommunications. 
40 Treatment of materials. 
42 Scientific and technological services and 
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research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services. 
44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings and animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0826890 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200407045 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.26 GB GB 2349916 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAUT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAUT 

(730) Innehaver: 
 Taut (UK) Ltd, 46 Manchester Street, WIU7LS, LONDON, 

GB 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietary and nutritional supplements; liquid 

dietary and nutritional supplements; protein based dietary 
and nutritional supplements; protein based dietary and 
nutritional drinks; dietary and nutritional supplements with 
added vitamins; all the aforementioned goods, being 
adapted for dietetic purposes. 
32 Non-alcoholic drinks; preparations for making 
non-alcoholic drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0828095 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200407767 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAS UNION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAS UNION 

(730) Innehaver: 
 UNION-VIS Spólka zoo, ul. Tadeusza Regera 58, 43-

382, BIELSKO-BIALA 14, PL 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Polishing stone, grinding stone, abrasive 
materials, sandpaper, polishing paper, glass paper, 
emery paper, glass fabric, emery cloth, abrasive cloth, 
grinding products. 
7 Mechanically actuated hand tools for cutting, 
grinding and polishing, sharpening disks, sharpening 
wheels (parts of machines); mops (tools similar to a 
brush with glass paper strips for polishing and grinding); 
grinding and cutting disks. 
8 Manual hand-held tools for cutting, grinding 
and polishing, sharpening stones, tools for sharpening, 
sharpening bands, sharpening disks, disks for sanders, 
manual abrasive wheels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0830092 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200408725 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DALI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DALI 

(730) Innehaver: 
 Dali A/S, Dali Allé 1, 9610, NØRAGER, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Loudspeakers and related articles and 
accessories, namely loudspeaker cross-overs, crossover 
inductors, crossover capacitors, resistors, loudspeaker 
drive units, loudspeaker enclosures, connectors, 
terminals, bass reflex ports, subwoofers, mounting 
brackets and spikes, all included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0831043 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200409240 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.30 IT TO2003C003518 
(540) Gjengivelse av merket: 

VECTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VECTOR 

(730) Innehaver: 
 Iveco SpA, Via Puglia 35, 10156, TORINO, IT 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

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

 7 Internal combustion engines not for land 
vehicles; marine engines; parts for internal combustion 
engines (including for land vehicles). 
12 Internal combustion engines for industrial 
vehicles, for tractors and for buses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0831670 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200409703 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Covercrepe 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Covercrepe 

(730) Innehaver: 
 Paul Hartmann AG, Postfach 1420, 89504, 

HELDENHEIM, DE 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Plasters, materials for dressing, bandages and 
tapes for sanitary purposes; wound care material, 
granular material for insertion and application (included in 
this class), compresses, swabs for surgical purposes, 
tampons, medical cotton wool, gauze bandages; fixation 
bandages, universal bandages, compression bandages, 
padding bandages, foam rubber bandages, also 
elasticized, all for hygienic purposes; dressing material 
with ointment; all afore-mentioned goods without 
adhesive coatings. 
10 Orthopaedic bandages and tapes; plasters of 
Paris dressing; fixation bandages, padding bandages, 
universal bandages, tubular bandages, net bandages, 
synthetic resin bandages, all for supportive or 
orthopaedic purposes; support bandages; compression 
stockings, zinc paste bandages (included in this class), 
elastic bandages; all afore-mentioned goods without 
adhesive coatings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0833548 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200410812 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 GB 2366630 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLICLINOMEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLICLINOMEL 

(730) Innehaver: 
 Baxter Healthcare Ltd, Caxton Way, IP243SE, 

THETFORD, NORFOLK, GB 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances; 
nutritional preparations and substances; all for parenteral 
(intravenous or intraperitoneal) or enteral administration; 
combined glucose and aminoacid solutions; all the 
aforementioned goods for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0835492 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200412021 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.05 FR 04 3 279 315 
(540) Gjengivelse av merket: 

LE DÉLICE DU CRÉMIER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LE DÉLICE DU CRÉMIER 

(730) Innehaver: 
 Bongrain SA, 42, rue Rieussec, 78220, VIROFLAY, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk, cheese, dairy products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.03.20 - 12/06

 

66 
 

(111) Int.reg.nr: 0835630 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200412053 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.16 CH 526929 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A ARMANI / DOLCI 

(730) Innehaver: 
 GA Modefine SA, Via Penate 4, 6850, MENDRISIO, CH 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices, ice for refreshment. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836404 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505770 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NINE t NINE Cent Paradise 

The trademark comprises the word NINE t NINE in 
stylised type; below this is the inscription Cent Paradise, 
all contained in an elliptical zone. 

(730) Innehaver: 
 SMS Distribution Srl, Via dei Bottai, 3, 39100, BOLZANO, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Shaving soap, shampoos, perfumes, essential 
oils, soaps, cosmetic bath preparations, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, personal deodorants, laundry washing 
preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations. 
4 Candles, tallow candles, nightlights, wicks. 
28 Games, toys, gymnastics and sports articles, 
Christmas tree ornaments and decorations, playing 
cards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0837936 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506180 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAYCE 

(730) Innehaver: 
 Beta Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Cemalpasa 

Mah. Fuzuli Cad. 14 Sokak Gülsa Apt. No: 127/29, 
SEYHAN, ADANA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838358 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200413248 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.23 IT MI2004C006428 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIX MAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIX MAX 

(730) Innehaver: 
 Balconi SpA Industria Dolciaria, Via XX Settembre, 51, 

20014, NERVIANO, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Pastry products, particularly baked cookies, 

coated snacks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838662 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200500162 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.23 AU 999303 
(540) Gjengivelse av merket: 

Imp 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Imp 

(730) Innehaver: 
 Impedimed Ltd, Building 4B 2404 Logan Road Garden 

City Office Park, Qld4113, EIGHT MILE PLAINS, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medical and veterinary apparatus and 
instruments, including bioelectrical impedance apparatus 
and instruments and accessories and electrodes therefor; 
electrodes for medical and veterinary use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0839097 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200500378 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.23 AU 999301 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMPEDIMED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMPEDIMED 

(730) Innehaver: 
 Impedimed Ltd, Building 4B 2404 Logan Road Garden 

City Office Park, Qld4113, EIGHT MILE PLAINS, AU 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific and measuring apparatus and 

instruments, including bioelectrical impedance measuring 
and recording apparatus and instruments; data 
processing equipment, computers, computer programs, 
computer software and other machine readable material, 
including data processing equipment, computers, 
computer programs, computer software and other 
machine readable material used with scientific and 
measuring and recording apparatus and instruments. 
10 Medical and veterinary apparatus and 
instruments, including bioelectrical impedance apparatus 
and instruments and accessories and electrodes therefor; 
electrodes for medical and veterinary use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839752 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500825 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.19 DE 304 09 735.7/08 
(540) Gjengivelse av merket: 

Zack 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Zack 

(730) Innehaver: 
 Zack GmbH, Im Hegen 5, 22113, OSTSTEINBEK, DE 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Goods of metal for use in household, ktichen, 

bar, bathroom or as lining accessories, especially made 
of stainless steel, as far as included in this class (except 
intermediate goods or semi-finished products of metallic 
materials), especially hooks of metal for towels, clothes, 
coats and doors, box fasteners of metal and bottle 
closures of metal; ironmongery and small items of metal 
hardware. 
8 Cutlery, table forks and spoons, hand-operated 
chopping tools, hand-operated tools for the kitchen and 
household, (as far as included in this class); hand-
operated hand tools for the office, namely scissors; razor 
sets, containing dismountable dry razors, electric razors, 
cases for aforementioned razor sets and razors; fire 
irons. 
21 Hand-operated tools for the kitchen and 
household, as far as included in this class; household, 
kitchen and bath utensils and containers (not of precious 
metal or plated therewith); candlesticks, not of precious 
metal or plated therewith; glassware, porcelain and 
earthenware as far as included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0840200 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200505137 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Big SAT International 

(730) Innehaver: 
 Bouchaib Chakir, Stuttgarter Strasse 38, 73635, 

RUDERSBERG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for conducting, 
allocation, transforming, accumulating, regulating or 
controlling of electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sounds or images; 
magnetic data carriers, data processing equipment and 
computers; satellite receivers, digital satellite receivers; 
satellite aerials; LNB (Low Noise Block) converter. 
11 Air conditioning installations; air conditioning 
apparatus and parts of air conditioning installations 
(included in this class). 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840482 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501241 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 IT RM2004C005608 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FA FABRIANO 

(730) Innehaver: 
 Cartiere Miliani Fabriano SpA, Via Pietro Miliani, 31/33, 

60044, FABRIANO, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods of 

precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in this class); printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (included in 
this class); printers' type; printing blocks. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841231 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501614 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.25 FR 04 3 293 747 
(540) Gjengivelse av merket: 

S-Cube 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 S-Cube 

(730) Innehaver: 
 Thales Underwater Systems SAS, 525, route des 

Dolines, Parc de Sophia Antipolis, 06561, VALBONNE, 
FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sonars. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0841533 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200501786 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEP INTO A LEGEND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEP INTO A LEGEND 

(730) Innehaver: 
 Wolverine World Wide Inc, 9341 Courtland Drive, N.E., 

MI49351, ROCKFORD, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Footwear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841603 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200501793 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.11 DE 304 26 796.1/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

PeroxyBalance 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PeroxyBalance 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-

42, 40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841633 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200501803 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAR-GEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAR-GEL 

(730) Innehaver: 
 Sartomer Technology Company Inc, 103 Faulk Road, 

Suite 202, DE19803, WILMINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Water and water alcohol indicating paste. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842373 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200502205 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARMANI/DOLCI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARMANI/DOLCI 

(730) Innehaver: 
 Giorgio Armani SpA, Via Borgonuovo 11, 20121, 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Services for providing food and drink; bar 

services, cafeterias, temporary accomodation. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0848087 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200504889 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.14 CH 532391 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Phoenix Eventing 

(730) Innehaver: 
 Phoenix Eventing SarL, 9, rue des 4 Fontaines, 1278, LA 

RIPPE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0848883 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200505278 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.30 DK VA 2004 00375 
(540) Gjengivelse av merket: 

POPPERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POPPERS 

(730) Innehaver: 
 Dracco Company Ltd, Unit 808, 8th. Floor, Star House, 

No. 3 Salisbury Road T.S.T., Kowloon, HONG KONG, 
HK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games and toys, including playing trading 

cards, yo-yos, plastic caps adapted for toys, foot balls, 
spintops, plastic toys, electronic toys (not games for use 
with television receivers), plush toys, games, namely 
magnets (toys) for games. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0848897 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200505284 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.30 DK VA 2004 00374 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLICKERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLICKERS 

(730) Innehaver: 
 Dracco Company Ltd, Unit 808, 8th. Floor, Star House, 

No. 3 Salisbury Road T.S.T., Kowloon, HONG KONG, 
HK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games and toys, including playing trading 

cards, yo-yos, plastic caps adapted for toys, foot balls, 
spintops, plastic toys, electronic toys (not games for use 
with television receivers), plush toys, games, namely 
magnets (toys) for games. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0848948 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200505292 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.10 FR 04 3 307 918 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERBOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERBOX 

(730) Innehaver: 
 Application des Gaz, Lieudit le Favier, route de Brignais, 

69230, SAINT GENIS LAVAL, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Ice chests. 
21 Isothermic bags and other isothermic vessels 
such as boxes, flasks, bottles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0848960 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200505294 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE MIND GYM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE MIND GYM 

(730) Innehaver: 
 The Mind Gym Ltd, St. James's House, Kensington 

Square, W85HD, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter; publications; books; journals; 
magazines; brochures and leaflets; manuals; instructional 
and teaching material; stationery. 
25 Articles of clothing; footwear; boots, shoes, 
slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; headgear; 
hats; caps; berets; scarves; gloves; mittens; belts (being 
articles of clothing); shirts, T-shirts, polo shirts, sports 
shirts, football and rugby shirts; trousers, jeans, shorts, 
sport shorts, football shorts, rugby shorts; swimwear; 
underwear; lingerie; tracksuits; football boots, rugby 
boots; articles of outerwear, coats, jackets, ski jackets, 
casual jackets, waterproof and weatherproof jackets and 
coats, parkas, ski wear; suits; jumpers and cardigans; 
knitwear; leggings; neckties; pyjamas; waistcoats; 
headbands and wristbands; women's wear; children's 
wear. 
28 Toys, games and playthings; games relating to 
using, applying, populating or understanding the mind; 
games enabling the improvement, training and expansion 
of the mind. 
35 Business management and administration 
services; business consultancy and advisory services; 
business information services; business organization 
consultancy services; business research; marketing 
services; marketing research and studies; business 
advisory and consultancy services over the Internet; 
information, consultancy and advisory services relating to 
the aforesaid. 
41 Provision of training and education relating to 
using, applying, populating or understanding the mind; 
educational information and examination; electronic 
publications over the Internet relating to education and 
training; educational services over the Internet relating to 
using, applying, populating or understanding the mind; 
information, consultancy and advisory services relating to 
the aforesaid. 
44 Therapy in the field of education; mind therapy; 
therapeutic services offered over the Internet; 
information, consultancy and advisory services relating to 
the aforesaid. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849449 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200505501 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.05 CH 524925 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 form by LAUFEN 

(730) Innehaver: 
 Keramik Holding AG Laufen, Wahlenstrasse 46, 4242, 

LAUFEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Sanitary apparatus and installations; toilets, 
bowls, bidets, washhand basins, bathtubs, showers, 
urinals; ceramic toilet bowls, ceramic bidets, ceramic 
lavatory basins, ceramic bathtubs, ceramic showers, 
ceramic urinals; sanitary tapware; lighting fixtures; parts 
and elements of the above goods; all the above goods of 
Swiss origin. 
19 Ceramic building materials, in particular 
sanitary ceramic materials; ceramic tiles for floors and 
walls; bricks and tiles; all the above goods of Swiss 
origin. 
20 Furniture, (mirrors), frames; all the above 
goods of Swiss origin. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849608 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200505548 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PERLA REAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERLA REAL 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Fernandez SA (Vinfesa), Avda. de Murcia, s/n, 

30520, JUMILLA (MURCIA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines of all kinds, mistelles, vermouths, cider 
and liqueurs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0849777 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200505597 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.30 DE 304 24 879.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Rasantec 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Rasantec 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-

42, 40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
7 Electric equipment for cleaning. 
9 Electric and electronic equipment, apparatus 
and instruments, included in this class; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers, computer software; fire-extinguishing 
apparatus. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); manually-
operated devices and fittings for mopping, included in this 
class, especially mops, mop covers and mop holders; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain and earthenware, 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849785 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200505600 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOSCHINO Couture! 

(730) Innehaver: 
 Moschino SpA, Via delle Querce 51, 27842, SAN 

GIOVANNI IN MARIGNANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, cosmetics, soaps, bath foams, talc 
powder, body lotions and body creams, products for the 
care of the body. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849803 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200505604 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NexxStyle 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NexxStyle 

(730) Innehaver: 
 Georgia-Pacific SarL, 25, Route d'Esch, 1470, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and paper articles, namely table linen, 
napkins, tablecloths, place mats, coasters and doilies; 
industrial wiping paper in formats, rolls or coils. 
20 Non-metallic fixed dispensers for hand towels, 
napkins, roll towels, wiping cotton and handkerchiefs. 
21 Plates, trays, dishes, glasses, tumblers and 
cups, all these goods made of plastics or cardboard. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) 

Int.reg.nr: 0849805 

(151) Int.reg.dato: 2005.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200505605 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.29 BX 1065105 
(540) Gjengivelse av merket: 

BODYGROOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BODYGROOM 

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

5621BA, EINDHOVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Electric razors, blades for electric razors, hair 
clippers, electric depilators, hair and beard trimmers; 
parts of the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849823 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200505610 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.28 FR 043320942 
(540) Gjengivelse av merket: 

OASIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OASIS 

(730) Innehaver: 
 Tefal, Zone Industrielle des Granges, 74150, RUMILLY, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Bathroom scales. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849829 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200505615 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TECTURA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TECTURA 

(730) Innehaver: 
 Tectura Corp, 1230 W. Washington Street, Suite 111, 

AZ85281, TEMPE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for manufacturing, supply 
chain, and system scheduling. 
35 Business management consultation in the 
fields of project management, strategic planning, cost 
analysis, program justification, and business process 
improvement. 
42 Computer consulting relating to computer 
hardware analysis, requirements, architecture, design, 
implementation, management and adjustment, to 
computer software analysis, requirements, architecture, 
design, implementation, management and adjustment, to 
computer networking analysis, requirements, 
architecture, design, implementation, management and 
adjustment, to computer systems analysis, requirements, 
architecture, design, implementation, management and 
adjustment and to IT infrastructure analysis, 
requirements, architecture, design, implementation, 
management and adjustment in the fields of project 
management, strategic planning, cost and risk analysis, 
program justification, business process improvement and 
e-commerce; technical support services, namely, 
consultancy in the field of computer hardware, 
troubleshooting of computer software problems, and 
installation, implementation, maintenance, and repair of 
computer software, and computer systems analysis; 
computer services, namely, designing and implementing 
web sites for others; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0849857 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200505616 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUSTUS BOYZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUSTUS BOYZ 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 "JUSTUS" has no meaning, it is a truncated, fanciful 

combination of "JUST" and "US"; the word "BOYZ" is a 
misspelling of "BOYS". 

(730) Innehaver: 
 Hulleon Records Inc, 321 W. Hazelhurst, MI48220, 

FERNDALE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, namely, caps, hats, jackets, jerseys, 
shirts, shorts, sweatshirts, and t-shirts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849872 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200505617 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CURIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CURIUM 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Primicia SA, 1, camino de la Hoya, 01300, 

LAGUARDIA, ALAVA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(except beer). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849883 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200505618 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Texapore 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Texapore 

(730) Innehaver: 
 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co 

KGaA, Limburgerstrasse 38-40, 65510, ILDSTEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather, goods made 
therefor, as far as contained in this class; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols, saddlery, rucksacks, 
packsacks; bags, in particular travel bags, sports bags, 
carrier bags and shoulder bags; bicycle bags. 
22 Tents, tarpaulins, sails, bags and covers made 
of textile material; bags, as far as contained in this class. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849884 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200505619 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.27 FR 04 3276412 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEPLER-ONEACCESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEPLER-ONEACCESS 

(730) Innehaver: 
 Kepler Equities, 112, avenue Kléber, 75116, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial services provided by an investment 

company namely proprietary negotiation of securities; 
reception, transmission and execution of purchase and 
sale orders for financial instruments, particularly shares; 
investment operations, consultancy services inherent in 
financial services provided by an investment company. 
38 On-line transmission of financial data and 
information, particularly via open or closed global 
communication networks (especially the Internet or 
Intranet); on-line transmission of stock exchange orders 
on the markets, particularly via open or closed global 
communication networks (especially the Internet or 
Intranet); supply of communication equipment for on-line 
negotiation of stock exchange orders on the markets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0849887 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200505620 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.01 BX 754897 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 InBev 

(730) Innehaver: 
 InBev SA, Grand-Place 1, 1000, BRUSSEL, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers, mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages; malt-based alcoholic 
beverages; flavored or seasoned alcoholic beverages; 
pre-mixed alcoholic beverages. 
35 Advertising; business organization consultancy 
and commercial business management assistance with 
regard to provision of food and drinks and hotel, 
restaurant and coffee-house services; rental of vending 
machines; organization of competitions and exhibitions 
for commercial or advertising purposes; beverage supply 
services for third parties; sales promotion. 
36 Financial sponsorship for sales promotion of 
beer and of alcoholic and non-alcoholic beverages. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
delivery of goods. 
41 Training; training in the field of brewing and 
beer; entertainment; sporting and cultural activities; 
organization of competitions in the field of education and 
entertainment; further professional training with regard to 
provision of food and drinks and hotel, restaurant and 
coffee-house services. 
43 Providing of food and drink; services provided 
by bars, coffee houses, cafeterias, canteens, caterers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849891 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200505622 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nutymax 

(730) Innehaver: 
 Vizyon Cikolata Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, 2. 

Organize Sanayi Bolgesi Dogu 3. Cad. No:6, 
GAZIANTEP, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Wafers with hazelnut and cream covered with 

chocolate. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849909 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200505625 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.24 SE 2004/05484 
(540) Gjengivelse av merket: 

EKA IPAPER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EKA IPAPER 

(730) Innehaver: 
 Eka Chemicals AB, 44580, BOHUS, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Providing of paper mill operation monitoring 

services; advice on improving paper mill operation as a 
result of such monitoring. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0849918 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505626 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.04 DE 305 12 793.4/31 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTICAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTICAT 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Foodstuff for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849925 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200505627 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.17 DE 305 09 602.8/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEVADENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEVADENT 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Dental floss. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849956 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200505630 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.29 CH 533319 
(540) Gjengivelse av merket: 

LES RAVISSANTES DE 
LONGINES 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LES RAVISSANTES DE LONGINES 

(730) Innehaver: 
 Compagnie des Montres Longines Francillon SA 

(Longines Watch Co, Francillon Ltd), 2610, SAINT-
IMIER, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods 

made of or coated with these materials not included in 
other classes; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849957 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200505631 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.04 US 78622109 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORD 

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Co, One American Road, MI48126, 

DEARBORN, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Underwriting and administering warranty 
contracts in the field of motor vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0849966 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200505636 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.05 DE 304 63 370.4/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPHERAMINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPHERAMINE 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations, for oncology, 
CNS (central nervous system), auto-immune diseases, 
multiple sclerosis, and morbus parkinson. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849972 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200505639 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.11 DE 305 07 665.5/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOFORM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOFORM 

(730) Innehaver: 
 Klöckner Pentaplast GmbH & Co KG, Industriestrasse 3-

5, 56412, HEILIGENROTH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Plastic film for wrapping food. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850040 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200505772 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NITROCET 50 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NITROCET 50 

(730) Innehaver: 
 Zaklady Tworzyw Sztucznych NITRON SA, 42-693, 

KRUPSKI MLYN, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Diesel fuels addition. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850048 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200505773 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENSAFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PENSAFE 

(730) Innehaver: 
 Tecpharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 3401, 

BURGDORF, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, in particular diagnostic 
apparatus and instruments, including diagnostic and 
therapeutic apparatus for medical use, as well as parts 
for the said instruments and appliances, in particular 
injection apparatus, injection syringes and apparatus for 
perfusions and parts for the said apparatus; surgical 
needles; needles for medical purposes; cannulae, 
catheters and lancets; connection and stopping 
equipment and devices as parts of surgical needles, 
needles for medical use, catheters and lancets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850059 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200505774 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.07 FR 04 3 317 043 
(540) Gjengivelse av merket: 

DANEA NOURRIT TA BEAUTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DANEA NOURRIT TA BEAUTE 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Gervais Danone, 126-130, rue Jules Guesde, 

92300, LEVALLOIS-PERRET, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Lactose; dietetic products adapted for medical 
use, medical preparations for slimming purposes, 
medicinal herbs, medicinal oils, medicinal infusions, 
sugar for medical purposes; salts for mineral water baths, 
mineral water salts, medicated bath preparations; vitamin 
preparations; food for babies, namely lacteal flour, soups, 
dehydrated soups, milks, dried milks, fruit compotes, 
vegetable purées, dehydrated vegetable purées, fruit and 
vegetable juices, baby's cereals. 
29 Milks, dried milks, flavoured jellified milks and 
whipped milk products; dairy products, namely milk 
desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, 
cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, 
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh 
unripened cheeses and pickled cheeses, soft white 
cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste or 
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy 
products, milk beverages, with milk predominating, milk 
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented 
dairy products. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made 
with coffee, beverages made with cocoa, beverages 
made with chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; 
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, 
flavoured and/or filled pasta, cereal preparations, 
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing 
pasta; prepared dishes essentially consisting of pastry; 
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, 
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped 
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail 
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry 
mixture; confectionery, edible ices, ice creams essentially 
made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), 
frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen 
water; honey, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices. 
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit 
or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; 
lemonades, soft drinks, sorbets (beverages); 
preparations for making beverages, syrups for 
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-
alcoholic beverages containing lactic ferments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850060 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200505775 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.07 FR 04 3 317 046 
(540) Gjengivelse av merket: 

DANEA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DANEA 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Gervais Danone, 126-130, rue Jules Guesde, 

92300, LEVALLOIS-PERRET, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Lactose; dietetic products adapted for medical 
use, medical preparations for slimming purposes, 
medicinal herbs, medicinal oils, medicinal infusions, 
sugar for medical purposes; salts for mineral water baths, 
mineral water salts, medicated bath preparations; vitamin 
preparations; food for babies, namely lacteal flour, soups, 
dehydrated soups, milks, dried milks, fruit compotes, 
vegetable purées, dehydrated vegetable purées, fruit and 
vegetable juices, baby's cereals. 
29 Milks, dried milks, flavoured jellified milks and 
whipped milk products; dairy products, namely milk 
desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, 
cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, 
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh 
unripened cheeses and pickled cheeses, soft white 
cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste or 
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy 
products, milk beverages, with milk predominating, milk 
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented 
dairy products. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made 
with coffee, beverages made with cocoa, beverages 
made with chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; 
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, 
flavoured and/or filled pasta, cereal preparations, 
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing 
pasta; prepared dishes essentially consisting of pastry; 
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, 
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped 
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail 
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry 
mixture; confectionery, edible ices, ice creams essentially 
made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), 
frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen 
water; honey, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices. 
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit 
or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; 
lemonades, soft drinks, sorbets (beverages); 
preparations for making beverages, syrups for 
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-
alcoholic beverages containing lactic ferments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850061 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200505776 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IKIVO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IKIVO 

(730) Innehaver: 
 Ikivo AB, Östermalmsgatan 87A, 11459, STOCKHOLM, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs for designing, developing, 
viewing and managing animations and/or graphics using 
SVG (Scalable Vector Graphics) standard. 
42 Computer programming; installation, 
integration, maintenance/repair, updating, monitoring and 
configuration of computer programs; consultancy in the 
field of computer programs; all the aforementioned 
services relate to computer programs for designing, 
developing, viewing and managing animations and/or 
graphics using SVG (Scalable Vector Graphics) standard.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850062 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200505777 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PSORIANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PSORIANE 

(730) Innehaver: 
 Merck Sante, 37, rue Saint-Romain, 69008, LYON, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic products for treating psoriasis and its 

complications. 
5 Pharmaceutical products for treating psoriasis 
and its complications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850063 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200505778 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.12 DE 304 46 798.7/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

Cedis 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cedis 

(730) Innehaver: 
 Egger Otoplastik + Labortechnik GmbH, Aybühlweg 59, 

87439, KEMPTEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Drying means for removal of humidity, included 
in this class, especially silica gel, for hearing devices and 
otoplastics. 
5 Sanitary products, included in this class, 
especially tissues and cotton pads, tinctured with 
pharmaceutic lotion, for cleaning and drying of hearing 
devices and otoplastics; disinfectants for cleaning of 
hearing devices and otoplastics, especially as cleaning 
fluid, as cleansing spray or as cleansing tablets. 
10 Cases for hearing devices and otoplastics; 
accessories for hearing devices, included in this class, 
especially boxes for cleaning and drying of hearing 
devices and otoplastics; hearing devices; parts of hearing 
devices, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850066 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200505779 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 QuickPot 

(730) Innehaver: 
 HerkuPlast Kubern GmbH, Am Steinhügel 1, 94140, 

ERING, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Propagation trays for plants made of plastic. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850067 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505780 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.12 DK VA 2004 04019 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRAZURA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRAZURA 

(730) Innehaver: 
 ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970, HØRSHOLM, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services, including laboratory services, 
diagnostic services, medical and scientific research. 
44 Medical services, including counselling and 
information regarding allergies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850068 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505781 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.12 DK VA 2004 04023 
(540) Gjengivelse av merket: 

MITEZURA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MITEZURA 

(730) Innehaver: 
 ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970, HØRSHOLM, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services, including laboratory services, 
diagnostic services, medical and scientific research. 
44 Medical services, including counselling and 
information regarding allergies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850069 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200505782 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.10 EM 4332219 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUNDAY SUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUNDAY SUN 

(730) Innehaver: 
 Weekday AB, Skobovägen 2, 57391, TRANAS, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850116 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200505784 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIL AGRI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIL AGRI 

(730) Innehaver: 
 Sainte Germaine, 28 rue Emile Videau BP 69, 33523, 

BRUGES CEDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as 
strings for rackets or musical instruments), string, 
tarpaulins, raw fibrous textile materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850123 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200505785 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 AU AM 8094/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mondi Business Paper Sales GmbH, Kelsenstrasse 7, 

1032, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper for office communications. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850164 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200505789 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 FR 04 3 306 562 
(540) Gjengivelse av merket: 

VICALPES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VICALPES 

(730) Innehaver: 
 Vicat, Tour Manhattan, 6 Place de l'Iris, 92095, PARIS 

LA DEFENSE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Soil injection services, injection of soils with 
reinforced concrete. 
40 Damp-proofing of constructions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850173 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200505790 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Yarloks 

(730) Innehaver: 
 Huang Zhuquan, 2, 117, Santiao Street, SHILONGZHEN, 

DONGGUAN, GUANGDONG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Backpacks, briefcases, travelling bags, school 
bags, pocket wallets, attaché cases, suitcases, vanity 
cases (not fitted), handbags, umbrellas, card cases 
(notecases). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850181 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200505791 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.23 BX 1062662 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIAMS XE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIAMS XE 

(730) Innehaver: 
 Dennemeyer & Co SarL, 55, rue des Bruyères, 1274, 

HOWALD, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer programs and software; 
computer programs for management and administration 
in the field of intellectual property, particularly with regard 
to patents, designs, trademarks and copyrights; computer 
programs for business management; computer programs 
for asset management and administration; computer 
programs for cost determination and tracking. 
35 Development and updating of databases in the 
field of intellectual property, particularly with regard to 
patents, designs, trademarks and copyrights. 
42 Computer software development; computer 
programming; updating of computer software and 
programs; consulting with regard to computers, computer 
software and programs; granting of licenses for computer 
software and programs; intellectual property advice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850198 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200505795 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.01 US 78599883 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXAERIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXAERIS 

(730) Innehaver: 
 Exaeris Inc, 825 Third Ave 40th Floor, NY10022, NEW 

YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of respiratory disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850203 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200505797 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Giachi 

Essentially comprises the simplified representation - in 
black and white - of a large olive with stem and two 
leaves, in which there is the word "GIACHI". 

(730) Innehaver: 
 Giachi Giovanni SrL, Frazione Mercatale Val di Pesa, Via 

Campoli, 31, SAN CASCIANO VAL DI PESA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Preserved olives, edible oils, olive oil, extra 
virgin olive oil; olive cream, olive paste. 
30 Olive sauces. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850209 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200505798 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.12 BX 1075377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 alternext MADE FOR YOU BY euronext GO FOR 

GROWTH 
(730) Innehaver: 

 Euronext NV, Beursplein 5, 1012JW, AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; compilation of statistics; business 
information; market study and analysis; administrative 
services provided in the context of brokerage of stocks or 
shares and other securities; advertising services for 
promotion of the brokerage of stocks or shares and other 
securities. 
36 Insurance underwriting and financial services; 
stock exchange quotations; brokerage of shares or 
stocks and other securities; stocks and bonds brokerage. 
41 Publication of statistics, of business information 
and of the results of market study and analysis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850221 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200505801 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.20 US 78453591 
(540) Gjengivelse av merket: 

VONEXUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VONEXUS 

(730) Innehaver: 
 Vonexus Inc, 7601 Interactive Way, IN46278, 

INDIANAPOLIS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs for combining and 
integrating voice and data communications with computer 
technologies, namely relational databases and local area 
networks; computer programs for controlling internal and 
external voice and data communications for a computer 
network; computer programs for managing and 
integrating voice and data communication and computer 
technologies, namely directory services, operator 
services, answering services, call routing, call 
distribution, unified messaging, out calling, faxing, voice 
response and customized applications, namely call 
center automation and process reengineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850227 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200505803 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOALA COUNTRY CLASSIC RANGE Australia 

(730) Innehaver: 
 K J A International Liquor Pty Ltd, Suite 1507 582 St. 

Kilda Road, Vic3004, MELBOURNE, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beer); red and 
white wines; sparkling wines, rose and fortified wines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850281 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200505810 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 FR 04 3319178 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 somfy 

(730) Innehaver: 
 Somfy, 50, Avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric or electronic apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
storing, regulating or controlling electricity; apparatus for 
sound or image transmission; apparatus for biometric, 
visual and voice recognition of people; electric or 
electronic apparatus and instruments for timing, recording 
and/or controlling events; electric or electronic apparatus 
for measurement, signaling, reception or transmission of 
data; electric actuators containing a motor; electric drives 
containing a motor; intercommunication apparatus; 
computer operating systems; communication software; 
software for downloading application programs and for 
remote configuration; electric apparatus and/or software 
for monitoring electrical power grids; electric apparatus 
and/or software for monitoring communication networks; 
electric apparatus and/or software for testing; apparatus 
for adjusting and controlling temperature, brightness, 
lighting and humidity; electrical outlets; hardware keys, 
electric connectors; electric switches; remote controls; 
electronic labels and memory cards with data or 
programs used for authentication and/or access control 
and/or for transmitting parameters to building equipment; 
all these goods used for operating, monitoring, 
controlling, remote controlling, regulating, supervising or 
programming electric or electronic equipment for lighting, 
security, alarms, heating, steam generation, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, air conditioning, water 
distribution, access control, sun protection, for opening 
and closing and locking doors, garage doors, gates, 
barriers, windows, shutters, blinds, gratings, for operating 
locks, door handles, window handles, curtains, curtain 
rods, projection screens, for moving mobile partitions, 
sliding panels, all these goods used for single-family 
houses or apartment buildings, for private or public 
buildings and for public or private car parks, leisure or 
rest areas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850294 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200505812 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.23 FR 04 3 314 290 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 somfy 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric or electronic apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
storing, regulating or controlling electricity; apparatus for 
sound or image transmission; apparatus for biometric, 
visual and voice recognition of people; electric or 
electronic apparatus and instruments for timing, recording 
and/or controlling events; electric or electronic apparatus 
for measurement, signaling, reception or transmission of 
data; electric actuators containing a motor; electric drives 
containing a motor; intercommunication apparatus; 
computer operating systems; communication software; 
software for downloading application programs and for 
remote configuration; electric apparatus and/or software 
for monitoring electrical power grids; electric apparatus 
and/or software for monitoring communication networks; 
electric apparatus and/or software for testing; apparatus 
for adjusting and controlling temperature, brightness, 
lighting and humidity; electrical outlets; hardware keys, 
electric connectors; electric switches; remote controls; 
electronic labels and memory cards with data or 
programs used for authentication and/or access control 
and/or for transmitting parameters to building equipment; 
all these goods used for operating, monitoring, 
controlling, remote controlling, regulating, supervising or 
programming electric or electronic equipment for lighting, 
security, alarms, heating, steam generation, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, air conditioning, water 
distribution, access control, sun protection, for opening 
and closing and locking doors, garage doors, gates, 
barriers, windows, shutters, blinds, gratings, for operating 
locks, door handles, window handles, curtains, curtain 
rods, projection screens, for moving mobile partitions, 
sliding panels, all these goods used for single-family 
houses or apartment buildings, for private or public 
buildings and for public or private car parks, leisure or 
rest areas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850326 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200505820 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.09 FR 043322899 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTUATIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTUATIVE 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric motors, motor reducers for operating 
blinds, screens, curtains, shutters, windows, garage 
doors, gates and gratings. 
9 Electric or electronic apparatus and 
instruments for control and remote control of motors for 
operating blinds, screens, curtains, shutters, windows, 
doors, garage doors, gates and gratings; electric or 
electronic monitoring and alarm apparatus and 
instruments and their control devices for protection of 
people, goods and buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850364 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200505823 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Yarloks 

(730) Innehaver: 
 Huang Zhuquan, 2, 117, Santiao Street, SHILONGZHEN, 

DONGGUAN, GUANGDONG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Shoes, sandals, wooden shoes, sports shoes, 
football shoes, gaiters, boots for sports, galoshes, inner 
soles, clothing, knitwear (clothing), girdles, neckties, 
gloves (clothing), furs (clothing), bathing suits, raincoats, 
clothing for dance, layettes (clothing), sports jerseys, 
headgear for wear, shower-caps, stockings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850405 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200505832 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORK MASTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORK MASTER 

(730) Innehaver: 
 Amorim Revestimentos SA, Rua Do Ribeirinho, 202, 

4536, SAO PAIO DE OLEIROS, PT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Parquet flooring of cork and of cork-based 
conglomerates; cork tiles and tiles of cork-based 
conglomerates for floor, wall and ceiling covering; 
pavements made of cork, of cork conglomerates or 
containing cork in their composition; cork and granulated 
or agglomerated cork for use in construction and industry.
20 Cork goods not included in other classes. 
27 Floor coverings and insulating floor coverings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850568 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200506044 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROCION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROCION 

(730) Innehaver: 
 DyStar Textilfarben GmbH & Co Deutschland 

KG/Germany, Industriepark Hoechst, 65926, 
FRANKFURT AM MAIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Dyestuffs and other colorants for textiles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850686 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506066 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHINERAY 

(730) Innehaver: 
 Chongqing Shineray Motorcycle Manufacturing Co Ltd, 

Jiu Long Yuan District, New and High-Tech Development 
Zone, CHONGQING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Automobiles; motors for land vehicles; cycle 

cars; motorcycles; hubs for vehicle wheels; rearview 
mirrors; sidecars for motorcycles; carrier tricycles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850713 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506076 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELESTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELESTE 

(730) Innehaver: 
 Seleccón de Torres SL, Rosario, 56, 47311, 

FOMPEDRAZA (VALLADOLID), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850719 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200506077 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.09 EM 4111423 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPHEROLIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPHEROLIT 

(730) Innehaver: 
 Erco Leuchten GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507, 

LÜDENSCHEID, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Electric apparatus for lighting and parts 
therefor, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850720 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506078 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARRAVACAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARRAVACAS 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Primicia SA, 1, camino de la Hoya, 01300, 

LAGUARDIA, ALAVA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(except beer). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850741 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200506081 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.11 FR 04 3 273 076 
(540) Gjengivelse av merket: 

BONNELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BONNELLE 

(730) Innehaver: 
 Didier Piron, 57, rue des Cras, 25000, BESANCON, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Bath linen (except clothing); cotton fabrics; 

cotton goods; jersey (fabric); hand-towels made of textile 
fabrics; face towels of textile; washing mitts; elastic 
fabrics; fabrics for textile use. 
25 Bath and shower caps; bathing trunks, suits 
and costumes, beach robes, bath sandals and slippers; 
bandanas (neckerchiefs); head bands (clothing); hair 
slides (caps); caps; hosiery; clothing; shower and bath 
caps and turbans of paper or paper-based, disposable or 
not; turbans and boudoir caps (accessories for holding 
hair) made of plastic and textile materials (fabric 
substitutes) for protecting and facilitating the drying of 
hair. 
26 Turbans and boudoir caps (accessories for 
holding hair) for protecting and facilitating the drying of 
hair; hair slides (hair grips); hair curlers; hair coloring 
caps; hair ornaments; hair nets; hair pins; plaits and 
tresses of hair; braids; bows for the hair; hair bands; 
wigs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850742 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200506082 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.11 PT 385865 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEUTEREY 

(730) Innehaver: 
 Simoun-Trading E Marketing LDA, Rua dos Murcas 88, 

FUNCHAL-MADEIRA, PT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eau-de-Cologne, eaux de toilette, 
essential oils, moisturizing creams, deodorants for 
personal use, skin moisturizers, body oils, emollients for 
skin care, soaps, bath and shower gels, body lotions, 
cosmetics. 
9 Spectacles, sunglasses, lenses, frames, cases 
for spectacles. 
25 Clothing for men, women and children, 
especially coats, topcoats, anoraks, raincoats, pullovers, 
cardigans, knitted vests, sweaters, shirts, blouses, tee-
shirts, shirts, polo shirts, skirts, panties and underpants, 
trousers, jeans, overcoats, one-piece ski suits, bathing 
suits, beach dresses, socks, hats and caps, scarves, 
earmuffs, gloves, shoes, boots, ski boots, slippers, 
sandals and wooden shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850744 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506083 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.29 IT MI2004C010780 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

The mark comprises a half-body shape of a golf player 
with club raised. 

(730) Innehaver: 
 SGA SrL, Via Ibsen 24, 39040, CASTELROTTO FRAZ. 

SIUSI (BZ), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing included in this class, particularly 
dungarees, shirts, short trousers, skirts, jackets, trousers 
and short jackets for men, trousers and women's jackets, 
suits, blouses, coats, trousers Bermuda shorts, tapered 
trousers, pullovers of polycotton fleece, pullovers, 
trousers of knitted fabric, high necked pullovers, knitwear, 
jerseys, undershirts, undervests, waistcoats, bodies, 
undershorts, hosiery, hats, woolly hats, caps, visors, 
bandanas, bands, neck bands, wrist bands, sashes for 
wear, gloves, scarves, neckties, stockings and socks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850749 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200506084 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.12 DK VA 2004 04021 
(540) Gjengivelse av merket: 

MITIZAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MITIZAX 

(730) Innehaver: 
 ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970, HØRSHOLM, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations for 

diagnosis, prevention and treatment of allergies, including 
allergic asthma; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services, including laboratory services, 
diagnostic services, medical and scientific research. 
44 Medical services, including counselling and 
information regarding allergies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850752 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506086 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.01 CH 532154 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er tre-dimensjonalt 

(730) Innehaver: 
 Tamaro Drinks SA, 6849, SIGIRINO, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineral and aerated water and other non-

alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850757 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200506087 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUANLONG 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 GUANLONG. 

(730) Innehaver: 
 Dongguan Jinyan Cereals Oils & Foodstuffs Co Ltd, 100 

Hao Zhi Yi, Taiping Lu, 523320, SHILONG ZHEN, 
DONGGUAN SHI, GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Rice flour; flour-milling products; noodles; 

puffed rice; instant noodles; malt for food; flour based 
wrappers for spring rolls; fine dried noodles; cereal 
preparations; flour for food. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850765 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200506089 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.07 GB 2352775 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIMOUSETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIMOUSETTE 

(730) Innehaver: 
 Alfred Dunhill Ltd, 30 Duke Street, St James's, 

SW1Y6DL, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Goods in precious metals or coated therewith; 
smokers articles of precious metals or coated therewith; 
belt buckles of precious metals or coated therewith; key 
fobs, key rings and key chains of precious metals or 
coated therewith; jewellery, cufflinks; tie bars; tie clips; tie 
pins, lapel pins, collar and shirt studs; precious stones; 
horological and chronometric instruments, watches, 
clocks, watch straps, watch bracelets; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; key fobs. 
16 Printed matter, writing instruments, pouches for 
writing instruments, gift cases for writing instruments, ink 
and refills, stationery; writing cases, personal organisers, 
desk sets, fountain pens, ball-point pens and pencils, pen 
and pencil holders; paperweights, diaries, inkwells and 
ink stands; passport holders, cheque book holders, 
cheque book covers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; document holders. 
18 Goods made of leather and imitations of 
leather; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; shooting sticks; luggage, bags and 
cases, tote bags, toiletry bags; briefcases, attaché cases, 
document and cases, holdalls, pochettes, garment bags 
for travel, backpacks, credit card cases and holders, key 
cases, wallets, coin purses, handbags; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 
34 Smokers' articles and matches; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850778 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506091 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORPORIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORPORIN 

(730) Innehaver: 
 Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, 

Chuo-ku, 103-8426, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for human use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850780 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200506092 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.25 FR 04 3 320 233 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Aigle International SA, 17, rue Saint-Denis, 92100, 

BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leathers and imitation leathers, umbrellas, 
parasols, sports bags (other than those adapted to the 
products for which they are made), travel bags, 
backpacks, handbags, school bags, satchels, beach 
bags, trunks and suitcases, vanity cases, key cases, 
passport holders, garment bags for travel, wallets, 
change purses, document holders, holders for 
checkbooks, school kits. 
25 Clothing, shoes and footwear (except 
orthopedic footwear), headgear, gloves, belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850782 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506120 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUCIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUCIS 

(730) Innehaver: 
 Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, 

Chuo-ku, 103-8426, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for human use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850783 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506093 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROTEAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROTEAS 

(730) Innehaver: 
 Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, 

Chuo-ku, 103-8426, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for human use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850784 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506094 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AKEBIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AKEBIN 

(730) Innehaver: 
 Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, 

Chuo-ku, 103-8426, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for human use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850787 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200506095 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.27 SK 3118-2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAPPIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAPPIN 

(730) Innehaver: 
 Zentiva as, Nitrianska 100, 92027, HLOHOVEC, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines; pharmaceutical products for human 

use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850799 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506097 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Octavia 

(730) Innehaver: 
 Vizyon Cikolata Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, 2. 

Organize Sanayi Bolgesi Dogu 3. Cad. No:6, 
GAZIANTEP, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Chocolates and chocolate products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.11 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850816 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506099 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 1st 

(730) Innehaver: 
 Yangzhou Everbright Foreign Trading Co Ltd, 11F, 

Everbright Mansion, No.230 West Yunhe Road, 225000, 
YANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Shoes; hats; hosiery; neckties; scarfs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850833 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200506102 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.11 PT 385862 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEJO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEJO 

(730) Innehaver: 
 Rolha - Tading e Marketing Lda, Rua dos Murças 88, 

9000, FUNCHAL, PT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eau-de-Cologne, eaux de toilette, 
essential oils, moisturizing creams, deodorants for 
personal use, skin moisturizers, body oils, emollients for 
skin care, soaps, bath and shower gels, body lotions, skin 
lotions, cosmetics. 
9 Spectacles, sunglasses, lenses, frames and 
cases for spectacles. 
25 Clothing for men, women and children, 
especially coats, topcoats, anoraks, gabardines, 
pullovers, vests, knitwear, sweaters, jerseys, shirts, 
ladies' shirts, tee-shirts, polo shirts, skirts, shorts, 
trousers, blue jeans, overcoats, one-piece ski suits, 
bathing suits, bath robes, socks, hats and caps, scarves, 
ear muffs, gloves, shoes, boots, ski shoes, slippers, 
sandals and clogs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0850839 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200506105 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.22 DK VA 2004 04605 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEBREOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEBREOS 

(730) Innehaver: 
 H Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500, VALBY-

KØBENHAVN, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the central nervous system, 
pharmaceutical preparations for sleep disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850856 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200506112 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.22 DE 304 23 116.9/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 multiBic 

(730) Innehaver: 
 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-

Kröner-Strasse 1, 61352, BAD HOMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products as well as sanitary 
preparations for medical purposes, excluding goods 
containing vitamins, minerals and/or trace elements. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850859 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200506113 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.17 DE 304 35 071.0/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

OntoStudio 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OntoStudio 

(730) Innehaver: 
 Ontoprise GmbH, Amalienbadstraße 36, 76227, 

KARLSRUHE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs, in particular for 
knowledge management; computer hardware; optical 
data carriers. 
35 Systematization of data into computer 
databases; compilation of data into computer databases; 
data search in computer files, for third parties; 
organizational services for project management in the 
field of electronic data processing. 
42 Computer programming, in particular for 
knowledge management; services of an electronic data 
processing programmer; technical project management in 
the field of electronic data processing; consulting services 
in the field of electronic data processing; scientific 
research; drawing up of expert opinions and surveying. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0851099 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200506338 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.10 FR 04 3 307 930 
(540) Gjengivelse av merket: 

POCABANA BY ROVAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POCABANA BY ROVAL 

(730) Innehaver: 
 Roval, Usine de la Planchette, 61100, FLERS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, 

cosmetics, hair lotions, dentifrices, almond oil, almond oil 
for cosmetic use, almond soap, sunscreen products, 
cosmetic preparations for baths, beauty masks, hair care 
lotions, eau-de-Cologne, cosmetic creams, make-up 
removing products, deodorants for personal use, 
deodorant soaps, lavender water, scented water, eaux de 
toilette, cleansing milks, hair sprays, lipsticks, lotions for 
cosmetic use, after-shave lotions, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, perfumes, pomades for cosmetic 
use, shaving products, cakes of soap, shampoos, non-
medicated oral care products, cosmetic products for skin 
care, oils for toilet purposes, shower gel. 
5 Pharmaceutical and veterinary products, 
sanitary products for medical use and for personal 
hygiene, dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies, plasters, materials for dressings (other 
than instruments), material for stopping teeth and dental 
wax, medical or sanitary disinfectants (excluding soaps). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851139 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200506346 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 L 

The trademark is formed by five aligned stars each with 
five points, followed by an upper-case "L" arranged at a 
lower level. 

(730) Innehaver: 
 Thierry Le Pin, 5, rue de Saintonge, 75003, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, cosmetics, essential oils. 

14 Jewellery, works of art of precious metal. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
35 Advertising, organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851200 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200506365 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.16 DE 304 65 199.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

CURL ARTIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CURL ARTIST 

(730) Innehaver: 
 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0851201 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506366 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.12 US 78546322 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENTINEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENTINEL 

(730) Innehaver: 
 Sercel Inc, 17200 Park Row, TX77084-4925, HOUSTON, 

US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Solid seismic streamer. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851423 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200506400 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 DE 304 43 976.2/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

I-PROX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 I-PROX 

(730) Innehaver: 
 Hager & Werken GmbH & Co KG, Postfach 100654, 

47006, DUISBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Interdental brushes; brushes for cleaning 
orthodontic and dental apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851424 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200506401 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 DE 304 43 975.4/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIC-BRUSH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIC-BRUSH 

(730) Innehaver: 
 Hager & Werken GmbH & Co KG, Postfach 100654, 

47006, DUISBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Toothbrushes, especially interdental cleaning 
brushes; toothbrush holders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851428 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506402 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.10 FR 04 3 329 140 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXTREME STAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXTREME STAY 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Decorative cosmetics for the lips, eyes, skin 

and nails. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851432 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506403 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 FR 04 3 317 601 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 30 MONTAIGNE MAISON CHRISTIAN DIOR PARIS 

(730) Innehaver: 
 Parfums Christian Dior SA, 33, avenue Hoche, 75008, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Scented candles made in France. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0851433 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200506404 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HONG CE 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 "HONG CE" is the transliteration of the two Chinese 

characters. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 "HONG" means "(of water) deep and vast", "CE" means 
"tactics, scheme", the mark as a whole has no meaning. 

(730) Innehaver: 
 Lu Wenju, E Unit, 19 Floor, Biyunge, Zhonglu Plaza, 

Oversea's Chinese Town, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Copyright management; legal services; legal 

research; licensing of intellectual property; intellectual 
property consultancy; arbitration services; intellectual 
property supervision; technical research; quality control; 
quality evaluation; certification of quality system; 
industrial design; packaging design services; styling 
[industrial design]; evaluation of intangible assets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851453 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200506407 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 FR 04 3305898 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUDIX BLASTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUDIX BLASTER 

(730) Innehaver: 
 Peugeot Motocycles SA, 103, rue du 17 Novembre, 

25350, MANDEURE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Mopeds and motor scooters. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851469 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506409 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.10 SE 2004/07459 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 New Wave Group SA, Case Postale 3171, 2001, 

NEUCHÂTEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851485 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200506411 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 DE 304 42 075.1/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRIL 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, washing and bleaching agents, fabric 
softeners for laundry, rinsing agents for dishwashing, 
cleaning, polishing, scouring and stain removing agents, 
chemical agents for cleaning metal, porcelain, wood, 
glass, enamel, ceramics, stone, plastics and textiles. 
5 Disinfectants. 
21 Dish cloths and brushes for dishes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0851488 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200506572 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 visual rules 

(730) Innehaver: 
 Innovations Softwaretechnologie GmbH, Ziegelei 7, 

88090, IMMENSTAAD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; sales promotion; management; 
business administration; office work; management 
consultancy and marketing, particularly development of 
concepts and implementation of projects for keeping 
customers, strengthening customer relations with the aid 
of marketing data, development, control and 
management of an enterprise and marketing 
organization; consultancy with regard to economic 
efficiency for planning, controlling and supervising 
marketing and sales processes, including one-to-one and 
multi-channel marketing; development of marketing, 
communications and control processes, including the use 
of electronic media as well as the Internet; collecting, 
editing and storing of electronic programs, program 
modules and data, particularly in the form of electronic 
programs for selling, marketing or distributing, or in the 
form of data and the corresponding electronic 
documents; research and development in the field of 
business management and sales organization, including 
advertising and marketing; data processing (DP) 
consultancy for planning, controlling and supervising 
marketing and sales processes, including one-to-one and 
multi-channel marketing. 
38 Communication by means of a network and 
Internet server, particularly for distribution, maintenance 
and installation purposes in connection with computer 
programs; transmitting electronic programs, program 
modules and data, particularly in the form of electronic 
programs for selling, marketing or distributing, or in the 
form of data and the corresponding electronic 
documents. 
42 Scientific and industrial research and 
development, particularly in the field of business process 
and sales organization including advertising and 
marketing; computer programming and development of 
software, particularly in the aforementioned fields as well 
as for electronic media, including the Internet; data 
processing (DP) consultancy for planning, controlling and 
supervising marketing and sales processes including 
one-to-one and multi-channel marketing; computer 
programming for business processes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.09 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851665 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506615 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 FR 04 3 327 547 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALOPIAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALOPIAS 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their 
components, namely engines, gearboxes, bodies for 
vehicles, chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, rims, hub caps, seats, 
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head 
rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, 
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion 
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer couplings, 
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window 
panes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851666 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506616 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 FR 04 3 327 548 
(540) Gjengivelse av merket: 

SQUATINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SQUATINA 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their 
components, namely engines, gearboxes, bodies for 
vehicles, chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, rims, hub caps, seats, 
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head 
rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, 
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion 
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer couplings, 
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window 
panes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0851677 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200506618 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Great Wall Automobile Holding Company Ltd, 115 South 

Gongnong Ave, 071000, BAODING HEBEI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Automobiles; motor buses; motor cars; 
wagons. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851720 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506625 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

K&L 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 K&L 

(730) Innehaver: 
 Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP, Henry W. 

Oliver Building, 535 Smithfield Street, PA15222, 
PITTSBURGH, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Legal services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851752 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506633 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 

Stroitelny Holding Ilandorstroy, 9, B. Zlatoustinsky P., 
101000, MOSKVA, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Building construction; repair; installation 

services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851754 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200506634 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.27 SK 3117-2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUETIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUETIN 

(730) Innehaver: 
 Zentiva as, Nitrianska 100, 92027, HLOHOVEC, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines; pharmaceutical preparations for 

human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0851857 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506654 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.14 DE 305 06 183.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIVEA QUICK REPAIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA QUICK REPAIR 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, decorative cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851944 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200506672 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 DE 30427427.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLISS CASHMERE TOUCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLISS CASHMERE TOUCH 

(730) Innehaver: 
 Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co KG, 

Hohenzollernring 127-129, 22763, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical preparations for industrial use, 
namely intermediate products for hair cosmetic purposes.
3 Soaps, perfumery, essential oil; cosmetics; 
preparations for caring, cleaning, tinting, colouring, 
bleaching, fixing and perming of hair. 
21 Combs, sponges and brushes (except paint 
brushes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851952 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200506673 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DK VA 2005 00346 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNOCOMFOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNOCOMFOR 

(730) Innehaver: 
 Unomedical A/S, Engmosen 1, 3540, LYNGE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical and surgical devices, including urine 

bags. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851964 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506674 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KUDOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KUDOS 

(730) Innehaver: 
 Polyflor Ltd, Beechfield Hollinhurst Road, M261JN, 

RADCLIFFE, MANCHESTER, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 27 Floor coverings for existing floors; carpets, 
carpet tiles, rugs, mats and matting; all included in this 
class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0851986 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200506676 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 CH 534388 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 EKU AG, Wilerstrasse 90, 8370, SIRNACH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal fittings for construction, metal fittings for 

sliding doors, metallic door and window handles. 
20 Non-metallic fittings for furniture, non-metallic 
fittings for sliding doors (furniture parts); accessories for 
office furniture, not included in other classes, drawers 
with hanging frames, drawers, runners for cabinets 
(furniture parts), desk stands and desk frames, turntables 
(furniture parts). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851995 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200506677 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.26 US 78616715 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The numbers 360 with a degree symbol to the right of the 

numbers, embedded in a stylized multi-colored oval. 
(571) Beskrivelse av merket:  

 360° 
(730) Innehaver: 

 Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022-7499, 
NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toothpaste. 

21 Toothbrushes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852004 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200506678 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHERKAT SAHAMI BIME IRAN 1314 

Sherkai Sahami Bime Iran 1314 (Picture of 3 circles, 
mountain and sun). 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 SHERKAT SAHAMI BIME IRAN 1314. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 IRAN INSURANCE COMPANY - 1314. 

(730) Innehaver: 
 Iran Insurance Co, No. 107 Dr Fatemi Av., TEHRAN, IR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Publicity. 

36 Insurance underwriting services (in general 
insurance). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852011 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200506680 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.22 DE 304 60 651.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLOR PROTECT 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils; body and 
beauty care preparations; preparations for caring, 
cleaning, tinting, coloring, bleaching, fixing and 
permanent waving of the hair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852018 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200506683 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.25 DE 304 49 282.5/27 
(540) Gjengivelse av merket: 

Avola 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Avola 

(730) Innehaver: 
 Rolf Benz AG & Co KG, 104, Haiterbacher Strasse, 

72202, NAGOLD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparatus for lighting including electrical 
standard lamps, wall lamps and ceiling lamps; apparatus 
for heating, steam generation, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. 
20 Furniture including upholstered furniture, 
tables, chairs, shelves, sideboards, wall units, beds and 
upholstered beds; mattresses, cushions; mirrors; picture 
frames. 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852036 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506686 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.27 CH 524250 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Rundpack AG, Rheinstrasse 6, 9444, DIEPOLDSAU, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Table cutlery, in particular of plastic. 

16 Paper, cardboard and products made out of 
such materials, including discs; discs for packaging 
(included in this class) made of regenerated cellulose; 
sheets for wrapping made of plastic. 
20 Plastic goods, not included in other classes; 
containers for packaging made of regenerated cellulose; 
packaging containers, closures for packaging containers 
and/or lids sealed5with plastic sheets; containers, in 
particular plastic boxes for containing liquid, paste and/or 
solid substances; wooden and/or plastic boxes. 
21 Household and kitchen utensils and containers 
(not of precious metals or plated therewith) made of 
common metals; beakers, bottles, tins of common metal, 
in particular tubs for white cheese, pudding tubs, beakers 
for dry foods, beakers made of insulating materials and/or 
with insulating jackets; drinking containers; beakers of 
plastic or made with multilayer materials where at least 
one layer is plastic; insulating flasks; containers, in 
particular beakers and bottles designed to contain liquid, 
paste and/or solid substances; plates, not of noble 
metals, in particular of plastic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852049 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200506688 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WATERWISE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WATERWISE 

(730) Innehaver: 
 Jack A Barber, 3608 Parkway Blvd, FL34748, 

LEESBURG, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Water treatment devices, namely water 
purification and filtering devices for commercial and 
domestic use and not for use in the farming and irrigation 
industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852051 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506689 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EGMTC 

(730) Innehaver: 
 EG Magnetic Technology Components AB, Box 5055, 

59105, MOTALA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Transformers (electricity), electric coils, electric 
relays and electric conductors, electromagnetic coils, 
junction boxes, rectifiers, electrical wire switches, isolated 
electrical wires (copper wires). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852073 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200506693 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUFRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUFRE 

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu UNITED 

FOOD COMPANY, 5 projezd Vvedenskogo, 141190, 
FRYAZINO MOSKOVSKAYA OBL, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Tea, coffee, artificial coffee, iced tea, tea-based 

beverages, coffee-based beverages, coffee beverages 
with milk. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852088 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506695 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.15 DE 304 64 953.8/32 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOBELANER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOBELANER 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852090 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200506696 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.05 FR 04 3283973 
(540) Gjengivelse av merket: 

MC4 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MC4 

(730) Innehaver: 
 Micro Mega International Manufactures, 5, rue du Tunnel, 

52000, BESANCON, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cleaning preparations for dental handpieces, 
contra-angles and turbines. 
5 Disinfectants for dental handpieces, contra-
angles and turbines. 
10 Contra-angle handpieces for dentistry; 
handpieces for dentistry; handpieces for endodontics; 
canal preparation instruments; instruments for 
endodontics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852093 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200506697 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.05 DE 30463371.2/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

HABER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HABER 

(730) Innehaver: 
 Yacht Service Sp zoo, ul. Niepodleglosci 2/16, 14-200, 

ILAWA, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motor boats, sailing boats. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852103 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200506698 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 DE 304 69 323.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAIR IN MOTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAIR IN MOTION 

(730) Innehaver: 
 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, dentifrices. 
41 Education, training; entertainment, organisation 
and implementation of cultural and/or sporting events in 
the fields of hairdressing and cosmetics, motion picture 
rental and transparent slide rental, publication and 
issuing of books and magazines. 
44 Services of a hairdresser, services of a beauty 
parlour, services of a hairdressing salon. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852117 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200506699 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Dufvenkrooks 

(730) Innehaver: 
 Spirits of Sweden Eftr AB, Livdjursgatan 4, 12162, 

JOHANNESHOV, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
35 Advertising and publicity activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852122 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200506700 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.29 DE 304 61 877.2/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 max'ii 

(730) Innehaver: 
 MAC Mode GmbH & Co KGaA, Industriestrasse 2, 

93192, WALD/ROSSBACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Outerclothing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852124 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200506701 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.09 FR 04 3302516 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEUGEOT ORANIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEUGEOT ORANIS 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Interiors of motor vehicles, namely, upholstery 
for motor vehicles, seats for motor vehicles, head 
restraints for motor vehicles, sun shades. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852125 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200506702 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.09 FR 04 3302515 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEUGEOT BORNEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEUGEOT BORNEO 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Interiors of motor vehicles, namely, upholstery 
for motor vehicles, seats for motor vehicles, head 
restraints for motor vehicles, sun shades. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852132 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200506704 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.25 FR 04 3 300 936 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERYLANGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERYLANGE 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 45, place Abel Gance, 

92100, BOULOGNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
cosmetic hair care products, shampoos, dentifrices. 
5 Pharmaceutical preparations, dermatological 
preparations, dermocosmetics for skin and hair hygiene 
and care purposes, dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852134 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200506705 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

aerotape 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 aerotape 

(730) Innehaver: 
 KO2 Pty Ltd, 160 Hawthorn Road, Vic3161, CAUFIELD, 

AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Signalling and life saving apparatus and 
instrument. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852136 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506706 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVASOL 

(730) Innehaver: 
 Novasol A/S, Rygårds Allé 104, 2900, HELLERUP, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Leasing of real estate, including holiday 

accomodation. 
39 Travel agency services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852137 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200506707 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.12 CH 529040 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MC Mega Chemicals 

(730) Innehaver: 
 Mega Chemicals AG, Bahnhofplatz 68, 8500, 

FRAUENFELD, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
arranging of tours. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852139 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200506708 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 FR 04 3 317 505 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 B 

(730) Innehaver: 
 Creation et Production SAS, La Chaussaire, 49600, LA 

CHAUSSAIRE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear (except orthopedic 
footwear), headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852140 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200506709 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NRJ MUSIC TOUR 

(730) Innehaver: 
 NRJ Group, 22 rue Boileau, 75016, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-

processed or for stationery or printing purposes); printed 
matter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); printers' type; printing blocks; 
posters, catalogues, prospectuses, printed publications. 
35 Advertising; business management, business 
administration, office functions; distribution of 
prospectuses and samples; newspaper subscription 
services for third parties; business consulting, information 
or inquiries; accounting; document reproduction; 
employment agencies; computerized file management; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, dissemination of advertising matter (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); radio advertising; 
advertising management; data and document electronic 
storage and searching services. 
38 Telecommunications services; broadcasting of 
radio and television programmes; electronic transmission 
of data, images and documents via computer terminals 
and all other transmission systems such as by wave 
transmission, cable, satellite, Internet; telematics; data 
and voice telecommunications, namely radio 
broadcasting; electronic mail; facsimile transmission; 
press and information agencies; communications by 
computer terminals and other transmission means; 
message sending, telegrams. 
39 Transport of passengers or goods; water 
supplying, furniture removal services; ferryboat operating; 
marine towing, unloading cargo, refloating of ships, 
packaging of goods; travel information (tourism and travel 
agencies, booking of seats); horse and transport vehicle 
rental; warehouse services; storage of merchandise in a 
warehouse for protection or safekeeping purposes; 
storage and safekeeping of clothes; newspaper delivery. 
41 Education, training; organization of 
competitions in the field of education and entertainment; 
entertainment; radio, television, cinema entertainment or 
via computer networks or other distribution means; 
sporting and cultural activities; book and magazine 
publishing; lending libraries; animal training; show and 
film production; booking of seats for shows; artist's 
agencies; rental of films, phonographic recordings and 
cinematographic projection apparatus and theatre set 
accessories; organization and holding of colloquiums, 
conferences and conventions; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; production of radio 
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programmes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852142 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200506710 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.20 SK 535-2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FARMATOP 

(730) Innehaver: 
 THP as, Odbojárov 2279/37, 95592, TOPOL'CANY, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made thereof 

included in this class; printed matter; printed advertising 
matter; periodical and non-periodical publications; 
magazines (periodicals); newspapers; catalogs; 
photographs; bookbinding products; stationery articles; 
writing instruments; typewriters; office requisites (except 
furniture); teaching materials (except apparatus); plastic 
materials for packaging. 
29 Meat, fish, poultry, game and products made 
from these types of meat included in this class; frozen 
and glazed poultry (meat), in unit-size portions or not; 
meat extracts; preserved meat, fish, poultry and game 
products; dried, preserved and cooked fruits and 
vegetables; preserved foodstuffs made from products 
included in this class; fruit jellies; jams; marmalades; 
preserved fruits; preserved vegetables; fruit and 
vegetable purees; eggs and egg-based products included 
in this class; milk and dairy products; edible oils and fats. 
32 Beers; mineral waters, sparkling waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit juices and vegetable 
juices (beverages); non-alcoholic beverages made with 
fruits or vegetables; syrups for beverages and other 
preparations for making beverages; waters for babies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852148 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200506711 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.14 SE 2004/06816 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROOTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROOTS 

(730) Innehaver: 
 Snusab AB, Skeppargatan 52, 11458, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobacco; articles/products for smokers, 

matches, tobacco replacement; snuff (moist snuff) and 
nicotine free moist snuff. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852156 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506712 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 03 950.4/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAYAZON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAYAZON 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations with the exception 
of those for the prevention and treatment of oncological 
diseases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852157 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506713 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 03 951.2/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEVOGIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEVOGIS 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852158 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506714 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 03 952.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ITASIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ITASIO 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852159 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506715 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 03 954.7/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVENAYA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EVENAYA 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.10 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852160 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506716 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.11 FR 043291182 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEYRITZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEYRITZ 

(730) Innehaver: 
 Ritzenthaler (SA), 5, rue Latécoère, 78140, VELIZY-

VILLACOUBLAY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric and electronic apparatus and 
installations for security and access control, devices for 
controlling access to protected enclosures, electric and 
electronic, automatic opening and closing devices, in 
particular for doors and airlocks; card readers; 
computers, software, programmes and computer 
memories; automated systems; dongles; electric and 
electronic apparatus for recording, processing, 
transmission, storage and production of data, images and 
sounds; alarms. 
38 Message sending and communications by 
computer terminals; radio, telegraph and telephone 
communications; transmission of images, sound and 
data. 
45 Security services for the protection of property 
and individuals; management services for access 
systems for persons to protected enclosures, alarms and 
surveillance systems; remote surveillance. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852170 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200506717 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.04 CH 534844 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCUTRANS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCUTRANS 

(730) Innehaver: 
 Coltène/Whaledent AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450, 

ALTSTÄTTEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Silicones for impressions of surfaces and of 
damaged surfaces, particularly for microscopic research 
and documentation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852176 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200506719 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.28 US 78-427,329 
(540) Gjengivelse av merket: 

BORLAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BORLAND 

(730) Innehaver: 
 Borland Software Corp, 100 Enterprise Way, CA95066, 

SCOTTS VALLEY, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software; computer programs; 
computer programs, namely, compilers, assemblers, 
visual development software, tools and utilities for use in 
creating, modeling, monitoring, controlling, administering 
and managing applications and other programs and for 
providing secure communications and data exchange 
between programs and computers in a distributed or 
networked environment; program and application 
development software, tools and utilities for use in 
designing, developing, writing, tracking changes in and 
implementing user-specific applications, secure 
communications applications, digital certificate 
implementation and verification, and general purpose 
applications programs; object-oriented and client/server 
programming development software, tools and utilities; 
database, server database and database management 
software; development software, tools and utilities for use 
in designing and implementing programs for secure 
and/or encrypted access to and for exchange of secure 
communications and data in environments containing 
local area networks, enterprise networks, internal 
networks, extranets, corporate information networks, 
wide area networks, the Internet and globally 
interconnected computer networks linked by common or 
diverse protocols; programming tools for use in 
developing, maintaining, enhancing, providing security for 
and operating computer programs and computer 
systems, and computer utility programs. 
41 Educational services, training services and 
conducting seminars and courses in relating to 
computers, computer software, computer networking, 
computer software applications, software development 
and implementation, and business process automation; 
organizing and presenting conferences, seminars, and 
user group meetings on computers, computer software 
and computer networking. 
42 Design and development of computer software 
for others; professional and technical consulting services 
in relation to computers, computer software, databases 
and database management, networking, programming 
and application development, user interfaces, 
client/server and remote computing applications, 
computer systems operations tools and utilities, global 
computer information network, enterprise, wide area and 
local area networking access, operations and systems 
management, development tools and utilities, and 
monitoring, control and management of computer 
systems; maintenance and support services for computer 
software, namely telephone consultation, debugging 
computer software, updating computer software, 
providing on-line database of electronic reference 
information, and web sites, all in the fields of computers, 
computer software and computer systems and computer 
software development consulting services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852193 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200506722 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYDROWELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYDROWELL 

(730) Innehaver: 
 Michael Huber München GmbH, Feldkirchener Strasse 

15, 85551, KIRCHHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Printing inks, particularly gravure printing inks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852208 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200506723 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.18 IT MI2005 C002958 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Greiner SpA, Via Montesuello, 212, 25065, 

LUMEZZANE, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Taps and valves for water and gas supply 
systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852210 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200506724 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.18 IT MI 2005C 002959 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREINER 

(730) Innehaver: 
 Greiner SpA, Via Montesuello, 212, 25065, 

LUMEZZANE, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Taps and valves for water and gas supply 
systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852220 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200506725 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.04 US 78622129 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORD 

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Co, One American Road, MI48126, 

DEARBORN, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Vehicle repair and maintenance services; 
emergency roadside services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852233 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200506726 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 FR 04 3 329 356 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTIV'TRAVEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTIV'TRAVEL 

(730) Innehaver: 
 Application des Gaz, Lieudit le Favier, route de Brignais, 

69230, SAINT GENIS LAVAL, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Refrigerating appliances; refrigerators; electric 
coolers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852234 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200506727 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.15 EM 4029245 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMPS UNITED 

(730) Innehaver: 
 Prostyle, 77, boulevard Voltaire, 75011, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, 

spectacle cases. 
18 Luggage, suitcases, travel bags, sports bags, 
handbags, rucksacks, school bags, beach bags, beggar's 
bags, school satchels, document holders, travelling sets, 
change purses, card wallets, umbrellas. 
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, 
blousons, sports jackets, windcheaters, sweaters, jogging 
outfits, skirts, shirts, T-shirts, pullovers, pyjamas, 
nightwear, dressing gowns, bathing suits, underwear, 
belts, gloves, caps, scarves, headbands, bonnets, socks, 
shoes, sports footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852873 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507036 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.07 CH 527192 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEGANZIA BY MIRIALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELEGANZIA BY MIRIALE 

(730) Innehaver: 
 Provea, Route des Dragons 9, 1033, CHESEAUX 

S/LAUSANNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
25 Clothing, underclothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852877 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507037 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 I Optimum 

(730) Innehaver: 
 Hypercom Corp, 2851 West Kathleen Road, AZ85023, 

PHOENIX, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Point-of-sale (POS) electronic card payment 
computer terminals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852897 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200507038 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.18 IT MI2004C011492 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REAGENS 

The trademark consists of the underlined word 
REAGENS, presented in stylized characters; a fantasy 
graphic element is placed above the said word. 

(730) Innehaver: 
 Reagens SpA, Via Codronchi, 4, 40016, SAN GIORGIO 

DI PIANO (BO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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(111) Int.reg.nr: 0852898 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200507039 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.11 EM 004112157 
(540) Gjengivelse av merket: 

CalcMagnets 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CalcMagnets 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ, 

HOOFDDORP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for industrial purposes; 
decalcifiers; water-softening preparations, other than for 
household purposes; protective preparations for 
glassware, porcelain and earthenware, crockery and 
other kitchenware; products for the prevention of 
tarnishing of kitchenware and glassware not included in 
other classes; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component. 
3 Laundry preparations and other bleaching 
preparations and dishwashing preparations; bleaching 
preparations for dry cleaners; polishing preparations for 
kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; carpet cleaners; soaps; 
decalcifiers for household purposes; fabric softeners; 
laundry additives not included in other classes; stain 
removing preparations not included in other classes; all 
aforementioned goods with or without a disinfective 
component. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0852903 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200507040 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 DE 304 27 386.4/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

Goyellow 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Goyellow 

(730) Innehaver: 
 Varetis AG, Landsberger Strasse 110, 80339, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software (stored). 
35 Advertising, in particular online advertising for 
third parties by means of advertising banners, 
homepages and websites; advertising, marketing, sales 
promotion for third parties concerning advertising entries 
of companies and enterprises on an information portal for 
trading references; rental of advertising space on the 
Internet (banner exchange); compilation in connection 
with electronic databases and software for trading 
references; providing of trading references on the 
Internet. 
38 Operation of an electronic information portal for 
trading references; providing of information on the 
Internet, in particular in the field of telephone directory; 
providing access to Internet platforms. 
42 Servicing and maintenance of electronic 
databases and software for trading references; services 
of an Internet provider, namely providing of storage 
capacities for external use, web space as well as storage 
location on the Internet, rental of storage location on the 
Internet as well as of web servers, maintenance of 
storage location on the Internet as well as of Internet 
access and web servers, updating of Internet pages, 
provision of computer programs in data networks, 
operation of search engines for the Internet, design of 
homepages and websites. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 12/06, 2006.03.20 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 230305 
(210) Søknadsnr.: 19960731 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.01.09 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 ROOTS Canada LTD, Toronto, ON, CA 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Einar Elvrum jr, Postboks 49,1332 ØSTERÅS, NO 
 Innsiger: 
 Euro Sko Norge AS , Solgaard Skog 86, 1539 MOSS, 

NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 230306 
(210) Søknadsnr.: 19960732 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.01.09 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 ROOTS Canada LTD, Toronto, ON, CA 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Einar Elvrum jr, Postboks 49,1332 ØSTERÅS, NO 
 Innsiger: 
 Euro Sko Norge AS , Solgaard Skog 86, 1539 MOSS, 

NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 230353 
(210) Søknadsnr.: 200411060 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.01.16 

(540) Gjengivelse av merket 

(730) Innehaver: 
 Nordic Safety Signs AB, Industrigatan 2, 67231 ÅRJÄNG, 

SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Arilds Foto Design , Arild Hoseth, Postboks 2426,0201 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
 European Safety Group , Postboks 2557, Solli, 0202 

OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 European Safety Group , Postboks 2557, Solli, 0202 

OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
 
(111) Reg.nr.: 227858 
(210) Søknadsnr.: 200401270 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2005.09.05 

(540) Gjengivelse av merket 

HÄAGEN-DAZS CREAM CRISP 
(730) Innehaver: 

 General Mills Marketing Inc, Number One General Mills 
Boulevard, MN55426 MINNEAPOLIS, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 HDN Development Corp , KY41042 FLORENCE, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. Registreringen er delvis opphevet. 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0763763 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200111478  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Ballard Power Systems AG 
Neue Strasse 95 
D-73230 Kircheim/Teck-Nabern 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
7 Combustion engines for stationary use and 
their parts; fuel cell systems. 
12 Motor vehicles and parts thereof (included in 
this class), except for tires and inner tubes. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 12/060, 2006.03.20 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0837005 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200412649  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Unione Agricoltori e Coltivatori diretti Sudtirolesi 
Via Macello, 4/D 
39100 BOLZANO 
IT 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Soap, perfume, essential oils, cosmetics, hair 
lotions. 
4 Fuels and illuminants, candles and candle 
wicks. 
5 Dietetic substances for medical purposes, 
baby foods. 
14 Jewellery. 
18 Leather, goods made of leather and not 
included in other classes, animal skins, whips and 
saddlery. 
22 Rope, string, nets, tarpaulins, sails, sacks; 
raw fibres, used for spinning. 
23 Threads for textile use. 
24 Fabrics and textile products not included in 
other classes, bed covers and table cloths. 
25 Clothing, shoes, headgear. 
26 Lace, embroidery, ribbons and shoe laces, 
artificial flowers. 
27 Carpets, door mats and mats. 
29 Meat, poultry and game; meat extracts; dried, 
preserved and cooked fruit, pulses and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; 
cooking oils and edible fats. 
30 Flour, bread, cakes; sweets (other than 
sweets containing cereals); honey; vinegar; sauces 
(condiments); spices. 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruit, pulses and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 
32 Beers; fruit drinks and juices; syrups and 
other drink preparations. 
33 Alcoholic drinks. 
35 Advertising. 
39 Transport; packaging and warehouse 
storage; organisation of tourist trips. 
41 Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
44 Hygiene and beauty treatments for humans or 
animals; agricultural, horticultural and forestry services. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 12/060, 2006.03.20 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0858856 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200509502  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

 Agilix Labs Inc 
733 East Technology Avenue 
UT84097 OREM 
US 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Computer software for managing and reading 
digital content t facilitate note-taking, organizing and 
schecluding in the fields of business and education. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 12/060, 2006.03.20 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 120499 
(151) Reg.dato: 1985.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.03 

(210) Søknadsnr: 19833443 
(220) Inndato: 1983.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

MSX 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Datamaskinprogrammer innlest på bånd, 
plater, disketter, kassetter og kretsmoduler. 

  
 
(111) Reg.nr.: 227858 
(151) Reg.dato: 2005.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.26 

(210) Søknadsnr: 200401270 
(220) Inndato: 2004.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

HÄAGEN-DAZS CREAM CRISP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

30 Iskrem. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 52048 
(151) Reg.Dato.: 1958.05.16 
  
 
(111) Reg.nr.: 73501 
(151) Reg.Dato.: 1968.02.02 
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Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 124639 
(730) Tidligere innehaver: 
 John & Partner Vertriebsgesellschaft mbH KIEL, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Elac Electroacustic GmbH KIEL, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 124917 
(730) Tidligere innehaver: 
 Spaceworld AS, Sandakerveien 76F, 0484 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Spaceworld Norge AS, Sandakerveien 76F, 0484 OSLO, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125127 
(730) Tidligere innehaver: 
 Knud & Einar Nielsen APS HERNING, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Elton A/S, Kikkenborgvej 12, 7400 HERNING, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 127431 
(730) Tidligere innehaver: 
 EGERVIN BORGAZDASAG RT., Széchenyi u. 3, 3300 

EGER, HU 
(740) Ny Innehaver: 
 EGERVIN BORGAZDASAG RT., Veröszala u. 1-3, 3300 

EGER, HU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 132251 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alliance Agro-Alimentaire - 3 A Union De Cooperatives 

Agricoles, Toulouse, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Les Fromageries Occitanes, Borde Blance - Zone 

Industrielle, 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, FR
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 140693 
(730) Tidligere innehaver: 
 Zapa fashion group GmbH, 54 Grünberger Strasse, D-

10245 Berlin, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 ZAPA SA, 49 bis, rue de Lancry, 75010 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 141943 
(730) Tidligere innehaver: 
 Uponor OYJ, Kimmeltie 3, 02110 ESBO, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 AM Applicance Holding AB, 53482 VARA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 142835 
(730) Tidligere innehaver: 
 BB GR SA, Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 BB GR SAS, 22, rue de Montmorency, 75003 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 148891 
(730) Tidligere innehaver: 
 Holtz GmbH WIESBADEN-NORDENSTADT, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Kabushiki Kaisha Too, 20-8, Ebisu 1-chome, Shibuya-ku, 

150-0013 TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 150751 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jasper Textiles INC, NC WHITEVILLE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Sara Lee Corp, Three First National Plaza, 70 West 

Madison, Chicago, IL 60602-4260, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 155115, 160918 
(730) Tidligere innehaver: 
 SpA Birra Peroni, Via Renato Birolli, 8, 00155 ROMA, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Peroni Nastro Azzurro Ltd, 10MA House, Hope Street, 

1M11AP DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 156892 
(730) Tidligere innehaver: 
 William Grant & Sons Canada Ltd, Strathclyde Business 

Park, ML43AB PHOENIX CRESCENT, BELSHILL, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 William Grant & Sons Ltd, The Glenfiddich Distillery 

DUFFTOWN, BANFFSHIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 163822 
(730) Tidligere innehaver: 
 Uponor OYJ, Robert Huberin tie 3B, 01510 VANDA, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Indoor Group OY, Iso-Paa-volankatu 2, SF-15520 Lahti, 

FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 166088 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cartiere Miliani Fabriano SPA ROMA, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Cartiere Miliani Fabriano SpA, Via Pietro Miliani, 31/33, 

60044 FABRIANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 172248 
(730) Tidligere innehaver: 
 POMPES SALMSON (société anonyme), Rueil 

Malmaison, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Pompes Salmson, 53, Boulevard de la République, 

Espace Lumière - Bâtiment 6, 78400 CHATOU, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172406 
(730) Tidligere innehaver: 
 daTax Software AS, Postboks 130, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Mamut ASA, Pilestredet 75C, 0354 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172583 
(730) Tidligere innehaver: 
 Oy Imix AB TAMMERFORS, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 IMIX ADR GmbH, Dillinger Weg 8, 86156 AUGSBURG, 

DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172750 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sherwood Services AG, Schwertstrasse 9, 8200 

SCHAFFHAUSEN, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 St.Jude Medical Puerto Rico BV, Plemanstraat 58B, 

3905KZ VEENENDAAL, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172934 
(730) Tidligere innehaver: 
 V.E.V. SA TOURCOING, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Folia Distribution, 47, rue Réaumur, 75003 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 172977 
(730) Tidligere innehaver: 
 PROCORDIA AB MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Procordia Food AB, 24181 ESLÖV, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173024 
(730) Tidligere innehaver: 
 Guru Software AS, Postboks 5205 Majorstuen, 0302 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Mamut ASA, Pilestredet 75C, 0354 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173637 
(730) Tidligere innehaver: 
 Scarlett Studio Design v/Mette Katrine Kaldhussæter, 

Sleiverudåsen 22, 1354 Bærums Verk, 1354, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Scarlett Studio Design AS, Gabelsgt 41, 0262 Oslo, 

0262, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174075 
(730) Tidligere innehaver: 
 The Coca-Cola Co, Atlanta, Georgia US 
(740) Ny Innehaver: 
 The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 

ATLANTA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175444 
(730) Tidligere innehaver: 
 Laboratoires Besins International, 5, rue du Bourg l'Abbé, 

75003 PARIS, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Laboratoires Besins International SAS, 3, rue du Bourg  

l'Abbé, 75003 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175910 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pensionskassan för Svenska Tobaks AB s 

Förvaltningspersonal, Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Pensionskassan PSF försäkringsförening, 11885 

STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176181 
(730) Tidligere innehaver: 
 Åge Solem, 1920 SØRUMSAND, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Auto Care International as, Lindebergveien 12, 2016 

FROGNER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 177282, 175301 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ron Olthoff POELDIJK, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Fidelus BV, Hoofdland 52, 3271VC 

MIJNSHEERENLAND, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 182382 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fazenda Soledade Ltda, Nova Friburgo RIO DE 

JANEIRO, BR 
(740) Ny Innehaver: 
 Diageo Brasil Ltda, Rua Olimpiadas, 205 11th Floor Via 

Olimpia, CEP04551-000 SAO PAOLO, BR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 198204 
(730) Tidligere innehaver: 
 Genmar Industries Inc, 2900 IDS Center, 80 South 8th 

Street, MN55402 MINNEAPOLIS, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Lund Boat Co, P.O.Box 248, MN56567 NEW YORK 

MILLS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
 
(111) 

Reg.nr.: 204750, 213658 

(730) Tidligere innehaver: 
 Gla'pris Norge AS, Nye Teglverksvei 7B, 4632 

Kristiansand S, 4632, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 EFA Marked, Kirkeveien 13, 4580 LYNGDAL, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 217736 
(730) Tidligere innehaver: 
 Electronic Signatures Inc, 1105 N. Market Street, Suite 

1300, Wilmington, DE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Checkpoint Systems Inc, P.O. Box 188, NJ08086 

THOROFARE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 224347, 224348 
(730) Tidligere innehaver: 
 Environ Skin Care CC  

Access Park North Site Kenilworth, Western Cape  
ZA 

(740) Ny Innehaver: 
 Environ Skin Care (Pty) Ltd, Access Park North Site 

KENILWORTH, WESTERN CAPE, ZA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 225293 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mine Penger AS, c/o Blystad, Akersbakken 39 B, 0172 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Google Technology Inc, 2400 Bayshore Parkway, 

CA94043 MOUNTAIN VIEW, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 

Solli, 0204 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 227172 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gourmand AS, Østmarkvegen 4, 7440 TRONDHEIM, NO
(740) Ny Innehaver: 
 Nora Seafood AS, Ankerveien 36, 0785 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 227389 
(730) Tidligere innehaver: 
 Vikomar AS, Skjæret, 6430 BUD, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Vikenco AS, Rindarøy, 6480 AUKRA, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 230176 
(730) Tidligere innehaver: 
 Tequila Cuervo  SA de CV, Avenida Periferico sur #8500 

Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 
(740) Ny Innehaver: 
 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 

No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 34507 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sperry Marine Inc, 1070 Seminole Trail, Charlottesville, 

VA 22901-2891, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Northrop Grumman Systems Corp, 1840 Century Park 

East LOS ANGELES, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 53469, 68277, 73010, 83727, 96589, 

102374, 103815, 141719, 148018, 175252, 
173587, 229475 

(730) Tidligere innehaver: 
 Amersham Biosciences AB, 75184 UPPSALA, SE 

Amersham Biosciences AB, 30 Björkgatan, 75184 
UPPSALA, SE 

(740) Ny Innehaver: 
 GE Healthcare Bio-Sciences AB, 75184 UPPSALA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 53945, 98808, 98303, 110080, 127124 
(730) Tidligere innehaver: 
 Herberts GmbH, Wuppertal-Barmen, DE 

Herberts GmbH., Wuppertal, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 DuPont Performance Coatings GmbH & Co KG, 

Christbusch 45, 42285 WUPPERTAL, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 68982 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hickson Timber Products LTD, Castleford, West 

Yorkshire, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Arch Timber Protection Ltd, Wheldon Road, WF102JT 

CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 86668 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hoechst AG, 65929 FRANKFURT AM MAIN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Brüningstrasse 

50, 65929 FRANKFURT AM MAIN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 95395, 211487 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nycomed ASA, Postboks 4220 Torshov, 0401 OSLO, NO

Nycomed Pharma AS, Drammensvn. 852, 1372 Asker, 
1372, NO 

(740) Ny Innehaver: 
 Den Norske Eterfabrikk AS, Eterveien 12, 0690 OSLO, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Den Norske Eterfabrikk AS, Eterveien 12, 0690 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 96274 
(730) Tidligere innehaver: 
 CAFCO Europe Group SA, Boulevard Grande-Duchesse 

Charlotte 45, 1331 LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehaver: 
 Cafco International SA, 45, boulevard Grande Duchesse 

Charlotte, 1331 LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 96721 
(730) Tidligere innehaver: 
 Yamasa Shoyu KK,  CHIBA-KEN, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Yamasa Shoyu KK (also trading as Yamasa Corporation), 

10-1, Araoi-cho 2-chome, 288-0056 CHOSHI-SHI, 
CHIBA-KEN, JP 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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Endringer i navn og adresser 
 
Endring av navn på innehaver, lisenstager eller fullmektig, jf. Varemerkeforskriften § 29. 
Endringen er foretatt i alle saker tilknyttet kunden. 
 
 
(730) Tidligere navn: 

Sense Technology AS, Andøyveien 23, Andøya 
Industripark, 4623 KRISTIANSAND S, NO 

(730) Nytt navn: 
Sense EDM AS, Andøyfaret 23, 4623 KRISTIANSAND 
S, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0723882 
(210) Søknadsnr.: 200501334 
(730) Innehaver: Bencom SrL, Via Villa Minelli, 1, 

31050 PONZANO VENETO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0814569 
(210) Søknadsnr.: 200312191, 200312193 
(730) Innehaver: V&S Vin & Sprit AB (publ), 11797 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 

Vika, 0117 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0819790 
(210) Søknadsnr.: 200402827 
(730) Innehaver: Diamond Communications Inc, 801 

Second Avenue, NY10017 NEW 
YORK, US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0838706 
(210) Søknadsnr.: 200500174 
(730) Innehaver: Natura Vitalis AG, Moserstrasse 27, 

8200 SCHAFFHAUSEN, CH 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0840432 
(210) Søknadsnr.: 200501220 
(730) Innehaver: F Engel Produktionsselskab A/S & 

Co K/S, Simmerstedvej 26, 6100 
HADERSLEV, DK 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0841150 
(210) Søknadsnr.: 200501595 
(730) Innehaver: Pierre Fabre Medicament, 45, Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, FR 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0843111 
(210) Søknadsnr.: 200502493 
(730) Innehaver: Ingredia, 51-53, avenue Fernand 

Lobbedez, 62000 ARRAS, FR 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 124639 
(210) Søknadsnr.: 19823878 
(730) Innehaver: Elac Electroacustic GmbH KIEL, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 124846 
(210) Søknadsnr.: 19850867 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 125101 
(210) Søknadsnr.: 19830940 
(730) Innehaver: fischerwerke Artur Fischer GmbH & 

Co KG, Weinhalde 14-18, 72178 
WALDACHTAL, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 125251 
(210) Søknadsnr.: 19852375 
(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1, 

Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, 
107-8556 TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 126224 
(210) Søknadsnr.: 19850946 
(730) Innehaver: Stafford-Miller SrL, Via Corregio 19, 

I-20149 Milano, IT 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 132251 
(210) Søknadsnr.: 19860629 
(730) Innehaver: Les Fromageries Occitanes, Borde 

Blance - Zone Industrielle, 31290 
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, 
FR 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 140693 
(210) Søknadsnr.: 19890253 
(730) Innehaver: ZAPA SA, 49 bis, rue de Lancry, 

75010 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 165233 
(210) Søknadsnr.: 19934369 
(730) Innehaver: Dailycer, ZI de la Roseraie 

80500 MONTIDIDIER, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS 

Postboks 7085 Majorstua 
0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172013 
(210) Søknadsnr.: 19946603 
(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company, L.P., 

New York, NY, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172150 
(210) Søknadsnr.: 19952068 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172393 
(210) Søknadsnr.: 19936148 
(730) Innehaver: Helena Rubinstein, 129, rue du 

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
Paris, FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172394 
(210) Søknadsnr.: 19936149 
(730) Innehaver: Helena Rubinstein, 129, rue du 

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
Paris, FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172406 
(210) Søknadsnr.: 19945051 
(730) Innehaver: Mamut ASA, Pilestredet 75C, 0354 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 

LUNDAMO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172501 
(210) Søknadsnr.: 19953109 
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172591 
(210) Søknadsnr.: 19947414 
(730) Innehaver: Profil Rejser A/S, København, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 172608 
(210) Søknadsnr.: 19951153 
(730) Innehaver: Alpine Electronics, INC, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172655 
(210) Søknadsnr.: 19953098 
(730) Innehaver: Pfizer Health AB, 11287 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172657 
(210) Søknadsnr.: 19953226 
(730) Innehaver: Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172722 
(210) Søknadsnr.: 19944119 
(730) Innehaver: BSN medical Ltd, Brierfield Mills, 

Brierfield, BB95NJ NELSON, 
LANCASHIRE, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172851 
(210) Søknadsnr.: 19952953 
(730) Innehaver: The Yokohama Rubber Co Ltd, 36-

11, Shinbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173460 
(210) Søknadsnr.: 19953733 
(730) Innehaver: The Yokohama Rubber Co Ltd, 36-

11, Shinbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174452 
(210) Søknadsnr.: 19950824 
(730) Innehaver: Cadbury Beverages Delaware Inc, 

220 White Plains Road, Tarrytown, 
NY 10591, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174672 
(210) Søknadsnr.: 19951026 
(730) Innehaver: Fink GmbH, Benzstrasse 25, D-

71083 Herrenberg, DE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 176874 
(210) Søknadsnr.: 19954804 
(730) Innehaver: CUIRCO DIFFUSION (SA), Paris, 

FR 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175301 
(210) Søknadsnr.: 19951434, 19951435 
(730) Innehaver: Fidelus BV, Hoofdland 52, 3271VC 

MIJNSHEERENLAND, NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 182382 
(210) Søknadsnr.: 19964353 
(730) Innehaver: Diageo Brasil Ltda, Rua Olimpiadas, 

205 11th Floor Via Olimpia, 
CEP04551-000 SAO PAOLO, BR 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 
1397 Vika, 0114 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 200746 
(210) Søknadsnr.: 199906702 
(730) Innehaver: JC Fábrica de Válvulas SA, Avda. 

del Carrilet 219, 8907 Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, ES 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 226332 
(210) Søknadsnr.: 200005495, 200005497, 

200111614, 200205017, 
200311894, 200311895, 
200311896, 200311897 

(730) Innehaver: Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 
9, 3490 KVISTGAARD, DK 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 225293 
(210) Søknadsnr.: 200300443 
(730) Innehaver: Google Technology Inc, 2400 

Bayshore Parkway, CA94043 
MOUNTAIN VIEW, US 

(740) Fullmektig: Arntzen de Besche Advokatfirma 
AS, Postboks 2734 Solli, 0204 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 33556 
(210) Søknadsnr.: 40224 
(730) Innehaver: SmithKline Beecham (SWG) Ltd, 

Four Horizons Court, Harlequin 
Avenue, TW89EP BRENTFORD, 
MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 34507 
(210) Søknadsnr.: 40917 
(730) Innehaver: Northrop Grumman Systems Corp, 

1840 Century Park East LOS 
ANGELES, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 184794 
(210) Søknadsnr.: 59050, 85534, 19853686, 

19952271, 19954762, 19956676, 
19967065 

(730) Innehaver: The Wellcome Foundation Ltd, 
Berkeley Avenue, Glaxo Wellcome 
House, UB60NN GREENFORD, 
MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 48997 
(210) Søknadsnr.: 19560534 
(730) Innehaver: The Glad Products Co, 83 Wooster 

Heights Road, Danbury, CT 06813, 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 68422 
(210) Søknadsnr.: 86221 
(730) Innehaver: A. Winther Holding A/S, Them, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 68475 
(210) Søknadsnr.: 83433 
(730) Innehaver: Hozelock-ASL LTD, Haddenham, 

Buckinghamshire, GB 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 70163 
(210) Søknadsnr.: 88983 
(730) Innehaver: DC Comics, 1700 Broadway, New 

York, NY 10019, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 95976 
(210) Søknadsnr.: 123182 
(730) Innehaver: Smith Kline & French LAB LTD, 

Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
GB 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 96274 
(210) Søknadsnr.: 121384 
(730) Innehaver: Cafco International SA, 45, 

boulevard Grande Duchesse 
Charlotte, 1331 LUXEMBOURG, LU 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 

 
 
124482 2016.03.06 

124542 2016.03.26 

124551 2016.03.26 

124627 2016.04.03 

124636 2016.04.03 

124639 2016.04.03 

124671 2016.04.03 

124714 2016.04.03 

124721 2016.03.20 

124723 2016.04.10 

124839 2016.04.17 

124846 2016.04.17 

124988 2016.04.24 

124995 2016.04.30 

125018 2016.04.30 

125055 2016.04.30 

125101 2016.05.07 

125187 2016.02.13 

125251 2016.05.29 

125260 2016.04.24 

125437 2016.06.12 

125484 2016.05.29 

125602 2016.06.26 

125680 2016.07.03 

125774 2016.07.17 

126025 2016.08.07 

126348 2016.05.29 

127431 2016.12.11 

127489 2016.09.18 

13823 2016.10.04 

169257 2015.08.24 

171291 2016.02.28 

171361 2016.02.28 

171409 2016.03.07 

171454 2016.03.14 

171469 2016.03.14 

171494 2016.03.14 

171547 2016.03.14 

171560 2016.03.14 

171580 2016.03.14 

171688 2016.03.28 

171689 2016.03.28 

171690 2016.03.28 

171723 2016.03.28 

171725 2016.03.28 

171726 2016.03.28 

171727 2016.03.28 

171728 2016.03.28 

171740 2016.03.28 

171766 2016.03.28 

171767 2016.03.28 

171798 2016.04.03 

171801 2016.04.03 

171814 2016.04.03 

171834 2016.04.03 

171877 2016.04.03 

171914 2016.04.03 

171915 2016.04.03 

171916 2016.04.03 

171919 2016.04.03 

171941 2016.04.03 

171958 2016.04.11 

171988 2016.04.11 

172005 2016.04.11 

172012 2016.04.11 

172013 2016.04.11 

172020 2016.04.11 

172021 2016.04.11 

172053 2016.04.11 

172054 2016.04.11 

172057 2016.04.11 

172067 2016.04.11 

172073 2016.04.11 

172078 2016.04.11 

172081 2016.04.11 

172082 2016.04.11 

172102 2016.04.11 

172141 2016.04.11 

172147 2016.04.11 

172148 2016.04.11 

172150 2016.04.11 

172162 2016.04.11 

172181 2016.04.11 

172193 2016.04.11 
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172216 2016.04.18 

172272 2016.04.18 

172277 2016.04.18 

172281 2016.04.18 

172290 2016.04.18 

172343 2016.04.18 

172354 2016.04.18 

172365 2016.04.18 

172378 2016.04.18 

172379 2016.04.18 

172381 2016.04.18 

172393 2016.04.18 

172394 2016.04.18 

172407 2016.04.18 

172412 2016.04.18 

172430 2016.04.18 

172431 2016.04.18 

172475 2016.04.18 

172499 2016.04.18 

172501 2016.04.18 

172542 2016.04.25 

172567 2016.04.25 

172583 2016.04.25 

172590 2016.04.25 

172591 2016.04.25 

172608 2016.04.25 

172628 2016.04.25 

172650 2016.04.25 

172651 2016.04.25 

172655 2016.04.25 

172657 2016.04.25 

172660 2016.04.25 

172676 2016.04.25 

172683 2016.04.25 

172722 2016.05.02 

172750 2016.05.02 

172851 2016.05.02 

172934 2016.05.09 

172965 2016.05.09 

172977 2016.05.09 

173024 2016.05.09 

173117 2016.05.15 

173157 2016.05.15 

173217 2016.05.23 

173233 2016.05.23 
  

(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

  

173253 2016.05.23 

173260 2016.05.23 

173263 2016.05.23 

173264 2016.05.23 

173306 2016.05.23 

173460 2016.05.23 

173547 2016.05.30 

173587 2016.05.30 

173636 2016.05.30 

173637 2016.05.30 

173653 2016.05.30 

173736 2016.06.06 

173737 2016.06.06 

173794 2016.06.06 

173907 2016.06.06 

174005 2016.06.06 

174009 2016.06.06 

174060 2016.06.13 

174249 2016.06.13 

174251 2016.06.13 

174405 2016.06.20 

174533 2016.06.27 

174604 2016.06.27 

174621 2016.06.27 

174668 2016.06.27 

174763 2016.06.27 

175094 2016.03.14 

175127 2016.07.11 

175335 2016.07.11 

175419 2016.07.18 

175508 2016.07.18 

175554 2016.07.18 

175756 2016.07.25 

175867 2016.07.25 

175968 2016.07.25 

176319 2016.08.22 

176323 2016.08.22 

176411 2016.08.22 

176412 2016.08.22 

176766 2016.09.19 

177296 2016.10.10 

178157 2016.11.21 

178642 2016.12.12 

179963 2017.02.20 

23701 2016.03.12 
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24527 2016.04.18 

33525 2016.04.11 

34850 2016.04.13 

35776 2016.04.11 

48478 2016.06.11 

48997 2016.11.06 

68333 2016.03.03 

68576 2016.03.31 

68654 2016.04.14 

68716 2016.04.14 

68891 2016.04.29 

69371 2016.07.05 

69996 2016.09.15 

96163 2016.03.25 

96274 2016.04.22 

96297 2016.04.22 

96334 2016.04.29 

96376 2016.04.29 

96393 2016.05.06 

96401 2016.05.06 

96625 2016.06.03 

96721 2016.06.17 

96945 2016.07.15 

97937 2016.12.30 

98224 2017.02.10 
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Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er fornyet for 10 nye år: 
 
0420254 0641593 0646688 0648490 0648790 0649077 
0467720 0650253 0654726 0420236 0420238 0648210 
0648550 0663090 0306859 0498912 0499492 0499591 
0648997 0647096 0648551 0650376 0651556 0659657 
0664085 0500077 0646873 0649867 0673011 0190101 
0649424 0649751 0649970 0650449 0650904 0655459 
0666622 0500109 0651125 0661958 0499370 0500524 
0503013 0650697 0650564 0652420 0649036 0649037 
0651249 0651686 0420122 0420254 0650134 0650366 
0650367 0650671 0651508 0651575 0651793 0652759 
0657050 0659076 0659077 0661230 0651421 0500196 
0503874A   
 
 
Følgende internasjonale registreringer er ikke fornyet: 
 
0637996 0639946 0637357 0640129 0640747 0640151 
0640405 0646918 0640630 0640721 0640722 0640725 
0641195 0641298 0643902 0640744 0640755 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er begjært slettet: 
 
0822193 0827537 0741826 0790738 0821538 0811885 
0818372 0829024 0782911 0847089 0838756 0765479 
0708220 0833497 0842395 0842915 0659151 
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Rettelser 
 
I Varemerketidende nr. 52/05 ble reg.nr. 230175 
(200406326) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 3. 
 
I Varemerketidende nr. 08/06 ble reg.nr. 230802 
(200410677) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Riktig varefortegnelse er:   
11 Apparater og installasjoner for belysning; 
fluorescerende lysrør; lyspærer; lamper; 
glødetråder for lamper; buelamper; elektriske 
utladningsrør for belysning; lampebekledninger; 
lampeglass; lampeoppheng og lampestøtter, 
lampereflektorer; lampeskjermer; lysrør for 
belysning; støtter for elektriske lysinnretninger 
belysningsarmatur; sokler for elektrisk lys; lykter, 
lommelykter; lyskastere; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 
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