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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.

Biule t yn
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Nr ZT17

Ogłoszenia o  zgłoszonych w  URZĘDZIE PATENTOWYM
znakach towarowych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,
mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający,
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
466610
(220) 2006 01 15
ZWUG INTERGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TARNOWSKIE GÓRY
(540) INTERGAZ

(210) 466613
(220) 2015 09 21
(731) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT
(540) city outlet

(531)
(511)

(531)
(511)

(210)
(731)

01.15.05, 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
9, 11, 37, 42

24.17.05, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01
35, 36, 41

(210) 466612
(220) 2015 09 21
(731) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT
(540) do designer outlet

(210) 468960
(220) 2014 12 15
(731) AUTO LAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Auto Land Motoryzacja z pasją!

(531)
(511)

(531)
(511)

24.17.05, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01
35, 36, 41

26.03.23, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

468960

2

468960

4

468960

7

468960

9

466610, 468960

11

466610, 468960

12

468960

16

468960

35

466612, 466613, 468960

36

466612, 466613, 468960

37

466610, 468960

39

468960

41

466612, 466613, 468960

42

466610, 468960

Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

Auto Land Motoryzacja z pasją!

468960

do designer outlet

466612

city outlet

466613

INTERGAZ

466610

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 456797
(220) 2016 05 23
(731) CEBULA EWA EC, Gliwice
(540) SHAUSHA SPORT CLUB

(531) 27.05.01, 29.01.08, 29.01.01
(510), (511) 41 usługi fitness klubów, prowadzenie zajęć
fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną
[fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, fitness kluby.

(531) 05.03.15, 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia,
badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna,
leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodontyczna, usługi
w zakresie medycyny pracy, badania i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
rehabilitacja zdrowotna.
460344
(220) 2016 08 16
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) skawa PIRAMIDELLE WAFELEK KAKAOWY
W CZEKOLADZIE

(210)
(731)

(210) 456798
(220) 2016 05 23
(731) CEBULA EWA EC, Gliwice
(540)	FITNESS DLA SERCA
(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.21, 25.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wafle, wafle
oblewane czekoladą.
460681
(220) 2016 10 10
AMR GROUP ROBERT MIZIA SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) ecoLINEX green side of the power
(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.16, 02.01.30, 02.09.01, 20.05.07, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja zbiórek charytatywnych, usługi
charytatywne, mianowicie usługi finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji
charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych
[na rzecz osób trzecich], udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez
rozrywkowych.
460069
(220) 2016 08 08
KONIECZNA MARIOLA MARLLA-MED CENTRUM
ZDROWIA I REHABILITACJI, Czermno
(540) Marlla-med

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo z biomasy, 6 zbiorniki metalowe, 11 palniki, 21 kotły.
(210) 460865
(220) 2016 08 29
(731) CZERNECKI JAKUB HURTECO, Nowy Sącz
(540) 1step2be...
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(531) 27.05.01, 29.01.08, 29.01.06
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 usługi zaopatrzenia osób trzecich, zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, usługi prowadzenia odzieżowych sklepów
internetowych, 36 usługi organizowania zbiórek odzieży
dla osób trzecich i funduszy na cele dobroczynne, 39 usługi transportowe dla osób trzecich, 42 usługi projektowania
oprogramowania komputerowego.
461889
(220) 2016 09 23
WALOSIŃSKA ANNA BRAND DIGITAL GROUP,
Warszawa
(540) DPAG Data Protection Advisory Group nr 1
w ochronie danych osobowych w Polsce

(210)
(731)

(531) 02.09.14, 02.09.17, 14.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa.

Nr ZT17/2017

463101
(220) 2016 10 25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Crystal Passion
(510), (511) 3 kosmetyki samochodowe, mianowicie: środki do czyszczenia szyb, środki do czyszczenia i konserwacji
karoserii samochodowej, środki do czyszczenia tapicerki samochodowej i innej, preparaty antystatyczne, nabłyszczające, czyszczące, ochronne, konserwujące elementy gumowe
i plastikowe w samochodach, woski samochodowe, wosk
do polerowania, płyny do szyb samochodowych, saszetki
zapachowe, olejki zapachowe, rozpylacze zapachowe, preparaty zapachowe, wszystkie do stosowania w pomieszczeniach, wszystkie wymienione towary zawarte w tej klasie,
5 odświeżacze powietrza, dezodoranty do powietrza, preparaty oczyszczające powietrze, dezodoranty do tapicerki
i tkanin, odświeżacze zapachu do dywanów i pomieszczeń,
z wyłączeniem środków farmaceutycznych, dezodoranty
samochodowe.

(210)
(731)

(210) 463688
(220) 2016 11 08
(731) KALETA MIROSŁAW, Radom
(540) Atos

462360
(220) 2016 10 06
DC FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NTFY Nice To Fit You
(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje.
462814
(220) 2016 10 17
HDS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy Śląskie
(540) BEFARD
(210)
(731)

(531) 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], maszyny do robót ziemnych, podnośniki [urządzenia
i windy], podnośniki pneumatyczne, przenośniki, roboty
[maszyny], urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, wyciągi [dźwigi], żurawie
masztowe, 12 kontenery przechylne, nadwozia pojazdów,
nadwozia samochodowe, podnośniki ścianki tylnej skrzyni
ładunkowej, przenośniki naziemne [transportery], stopnie
nadwozia do pojazdów, żurawiki łodziowe, 37 budownictwo,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, wynajem koparek,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi.

05.03.11, 05.03.16, 05.07.11, 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.
(210) 463689
(220) 2016 11 08
(731) Arfinsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR
(540) BEMBERG
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
(210) 463690
(220) 2016 11 08
(731) Arfinsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR
(540) BEMBERG ESTATE WINES
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
(210) 463723
(220) 2016 11 09
(731) KIEŁTYKA TOMASZ GTK, Gliwice
(540) CH24.PL

(531) 17.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi systematyzacji, pozyskiwania i aktualizowania danych dotyczących tematyki zegarków, badania
rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi dot. zegarków,
41 usługi polegające na publikowaniu tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne online książek i perio-
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dyków, tłumaczenia książek oraz tekstów specjalistycznych,
42 usługi udostępniania baz danych dotyczących tematyki
zegarków.
463933
(220) 2016 11 15
MAX & PAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Medyka
(540) DiBlume
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], barwniki [środki chemiczne
do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], dodatki do prania, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, enzymatyczne środki piorące, dodatki do prania
do zmiękczania wody, mydła do prania, płyny do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia do użytku
domowego, preparaty do pielęgnacji tkanin, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, detergenty
piorące do użytku profesjonalnego, detergenty do muszli
klozetowych, detergenty do użytku domowego, detergenty
do samochodów, detergenty do użytku w gospodarstwie
domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty
do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
5 detergenty bakteriobójcze, 16 papier toaletowy, ręczniki
papierowe.
464101
(220) 2016 11 19
KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE Śliwki Śląskie
w czekoladzie PREMIUM

(210)
(731)

Nr ZT17/2017

czenie usług reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, świadczenie usług zarządzania dla najemców, analizy
rynku nieruchomości, agencje nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu: budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni
pod usługi dla ludności, wynajem powierzchni pod działalność handlową, wynajem powierzchni pod parkingi, wynajem powierzchni pod salony samochodowe, wynajem
powierzchni pod usługi kinowe, wynajem powierzchni pod
usługi rekreacyjne, wynajem powierzchni pod usługi rozrywkowe, wynajem powierzchni pod usługi artystyczne, 39 wynajem magazynów, usługi parkingowe, 41 usługi rekreacyjne
i rekreacyjne zdrowotne: gry i zabawy dla dzieci, fitness, kręgle, bilard, ścianki wspinaczkowe, usługi rozrywkowe, usługi
artystyczne, usługi kinowe, baseny.
(210) 464390
(220) 2016 11 25
(731) BYLICA DOROTA, Wrocław
(540) APS Access Pro System

(531) 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kamery bezpieczeństwa, kamery do telewizji
przemysłowej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru,
kamery z opcją podglądu wielu klatek, czujniki ruchu, manipulatory kulkowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa (inne
niż do pojazdów], alarmy, alarmy akustyczne, alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeństwa (inne niż do pojazdów],
alarmy dźwiękowe (inne niż stosowane w pojazdach], alarmy pożarowe, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne
urządzenia kontroli dostępu, automatyczne zespoły kontroli
dostępu, elektroniczne systemy wejściowe, aparatura do odtwarzania obrazu wideo, cyfrowe nagrywarki wideo.
464448
(220) 2016 11 28
RF MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) RF MEBLE
(210)
(731)

(531)

25.05.02, 25.07.01, 25.07.25, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, czekolady.
464211
(220) 2016 11 22
SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) tkalnia centrum Pabianic
(510), (511) 35 świadczenie usług promocyjnych, usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, świadczenie usług marketingowych, świad(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble biurowe, meble sklepowe, meble
drewniane, meble metalowe, meble w kompletach, meble
łączone, meble wystawowe, meble modułowe, meble pojedyncze: stoły, regały, meblościanki i szafościanki, obudowy,
lady, fotele, krzesła pojedyncze i łączone, ławy, kanapy, komody, sofy, ławki, elementy i osprzęt niemetalowy do mebli,
stołki, taborety, szafy, szafki, zestawy szafek, wieszaki, konte-
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nery z szufladami, kontuary, stanowiska pracy jako meble,
lady sprzedażowe, stojaki wielofunkcyjne do ekspozycji towaru (meble), wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane
z rurek i profili metalowych, półki ścienne, ściany działowe
jako meble, segmenty wystawiennicze, panele drewniane
do mebli, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, panele do podziału pomieszczeń (meble), panele wystawowe
w postaci mebli, składane panele do celów ekspozycyjnych,
panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
towarów obejmujących wszelkiego rodzaju meble i osprzęt
meblowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług
na rzecz osób trzecich, rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, uaktualnianie materiału reklamowego, promocja sprzedaży towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
organizowanie i współudział w targach, wystawach, pokazach związanych z promocją towarów i usług, 40 produkcja
mebli na zamówienie, produkcja mebli według specyfikacji
osób trzecich, profilowanie mebli, montowanie produktów
dla osób trzecich, obróbka płyt wiórowych, laminowanych,
obróbka metali, przetwórstwo tworzyw sztucznych dla meblarstwa, stolarstwo meblowe, obróbka drewna, obróbka
skóry, obróbka szkła.
464655
(220) 2016 12 02
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) ODME Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

(210)
(731)

(531)

01.15.03, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02,
29.01.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji lub kształcenia zawodowego - doradztwo zawodowe, edukacja, informacje
o edukacji, nauczanie, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konkursów mających na celu wartości edukacyjne lub rozrywkowe, kształcenie praktyczne w postaci pokazów, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
i szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów i wystaw z dziedziny
kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych,
planowanie przyjęć, organizowanie sprawdzianów edukacyjnych, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie organizowania i obsługi obozów wakacyjnych, edukacja na wyższych uczelniach, poradnictwo
zawodowe.
(210) 465202
(220) 2013 04 16
(731) MHCS, Epernay, FR
(540) ALTUM VILLARE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, napoje alkoholowe, wyciągi lub
esencje alkoholowe, wina o nazwie zastrzeżonej champagne, wina musujące.
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(210) 465415
(220) 2016 12 19
(731)	FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540)	Fitella Ice Tea Geisha
(510), (511) 30 herbata, herbata w torebkach, herbata sypka,
herbaty owocowe, herbaty aromatyzowane, herbata o smaku owocowym, wyciągi i esencje herbaciane, produkty herbaciane, produkty herbaciane gotowe do picia, substytuty
herbaty, napoje na bazie herbaty, mrożona herbata.
(210) 465418
(220) 2016 12 19
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) NEPTUN
(510), (511) 32 piwo.
465445
(220) 2016 12 20
4MASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LaBoom

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakier do paznokci, lakier hybrydowy, akcesoria do paznokci.
(210) 465516
(220) 2016 12 21
(731) BANDI VAMOS s.r.o., Ostrava, CZ
(540) BANDI
(510), (511) 14 szpilki do krawatów, spinki do krawatów, spinki do mankietów, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 18 skóra i imitacja skóry, artykuły podróżne [walizki,
torby], bagaż, tornistry szkolne, aktówki, dyplomatki, torebki,
kopertówki [małe torebki], portmonetki, portfele, parasole,
podróżne torby na ubranie, 25 odzież, obuwie, czapki [nakrycia głowy], koszule, płaszcze, ciepłe kurtki robocze, garnitury
męskie, kurtki [odzież], pulowery, kamizelki [bezrękawniki],
krawaty, muszki, paski [odzież], podwiązki, skarpetki, bielizna
osobista, szaliki, poszetki, rękawiczki [odzież], paski do smokingów, 35 usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego także
świadczone on-line, także za pośrednictwem Internetu,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów odzieżowych, odzieży, obuwia, akcesoriów do odzieży, dodatków
do odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy radiowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
informacja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wprowadzanie
na rynek nowych produktów, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów.
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(210) 465517
(220) 2016 12 21
(731) BANDI VAMOS s.r.o., Ostrava, CZ
(540) BANDI VAMOS
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki,
olejki zapachowe, preparaty do czyszczenia i polerowania
skóry i butów, środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, substancje do szorowania, preparaty do polerowania, preparaty
do prania, 14 szpilki do krawatów, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 18 skóra i imitacja skóry, artykuły podróżne [walizki,
torby], bagaż, tornistry szkolne, aktówki, dyplomatki, torebki,
kopertówki [małe torebki], portmonetki, portfele, parasole,
podróżne torby na ubranie, 25 odzież, obuwie, czapki [nakrycia głowy], koszule, płaszcze, ciepłe kurtki robocze, garnitury
męskie, kurtki [odzież], pulowery, kamizelki [bezrękawniki],
krawaty, muszki, paski [odzież], podwiązki, skarpetki, bielizna
osobista, szaliki, poszetki, rękawiczki [odzież], paski do smokingów, 35 usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego także
świadczone on-line, także za pośrednictwem Internetu,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów odzieżowych, odzieży, obuwia, akcesoriów do odzieży, dodatków
do odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy radiowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
informacja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wprowadzanie
na rynek nowych produktów, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów.
465560
(220) 2016 12 22
KONBET POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) SMART
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, budowlane
płyty niemetalowe, stropowe belki niemetalowe, budowlane
materiały niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
niemetalowe konstrukcyjne belki stropowe wspornikowe
do budowy podłóg.

(210)
(731)

465561
(220) 2016 12 22
KONBET POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) STROP SMART

(210)
(731)

Nr ZT17/2017

(531)

26.05.08, 26.05.12, 26.05.18, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05,
26.01.05, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, budowlane
płyty niemetalowe, stropowe belki niemetalowe, budowlane
materiały niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
niemetalowe konstrukcyjne belki stropowe wspornikowe
do budowy podłóg.
(210) 465621
(220) 2016 12 23
(731) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska
(540) AP V10
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
465634
(220) 2016 12 23
SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń
Podlaski
(540) Serenada ser Mleczny
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sery, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu serów, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących serów, informacja handlowa, promocja sprzedaży serów, usługi organizowania programów
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących serów.
(210) 465819
(220) 2016 12 30
(731) KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Kancelaria Medius

(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 windykacja, skomputeryzowana windykacja
wymagalnych należności, windykacja należności i odzysk
długu,, windykacja należności i odzyskiwanie długów, wyceny finansowe, usługi finansowe, usługi finansowe z zakresu
zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, wynajem nieruchomości,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem, 45 usługi prawne,
doradztwo prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi detektywistyczne, dochodzenia prowadzone przez detek-
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tywów, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, usługi radców prawnych, usługi komornicze (usługi
prawne), usługi prawne w zakresie mediacji, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, pomoc prawna przy
tworzeniu umów.
465831
(220) 2016 12 30
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OSTEOGEL
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, szampony,
preparaty do opalania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki, preparaty
do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 witaminy i preparaty witaminowe,
minerały w postaci suplementów diety, mineralne dodatki
do żywności, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze.
(210)
(731)

(210) 465897
(220) 2017 01 03
(731) DRABENT WALDEMAR PPUH BAWAL, Białystok
(540) RELAXEN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących
towarów: obuwie skórzane, pantofle domowe, obuwie materiałowe, obuwie filcowe, obuwie wykonane z drewna, obuwie ortotyczne, paski skórzane, wyroby skórzane.
465902
(220) 2017 01 03
MIRAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś
(540) Olini
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje jadalne, 30 zboża, przetworzone ziarna,
przekąski na bazie zbóż, 31 ziarna [zboże], otręby zbożowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Internet olejów jadalnych, zbóż oraz ich ziaren w formie przetworzonej i nieprzetworzonej.
(210) 465990
(220) 2017 01 05
(731)	FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa
(540) Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali
szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiewniki, broszury, prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje,

Nr ZT17/2017

karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, bloczki
do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumenty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze,
karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier
listowy, pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne,
śpiewniki, teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek,
druki zawiadomień, zeszyty, znaczki pocztowe, przybory
do pisania, bilety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały drukowane, ulotki, 19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki, chusty,
kapelusze, czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki z napisami i emblematami, odzież, 26 ozdobne plakietki, plakietki
do noszenia [nie z metali szlachetnych], 28 gry planszowe,
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 35 agencje reklamowe, reklamowanie, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, publikowanie
tekstów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, reklama radiowa i telewizyjna, rozprowadzanie i dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, publikowanie tekstów
publicystycznych, służba informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie rynku, sondaże opinii, badanie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarcze, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych
(wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, przekazywanie
głosu i obrazu, telefaksowe i telefoniczne, obsługa przekazu
fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, przekaz satelitarny, obsługa telekonferencji, obsługa satelitów,
organizowanie systemów transmisyjnych, 41 prowadzenie
kursów edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie
rekolekcji, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, filmowanie,
edukacja religijna, informacja o edukacji, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi muzeów [wystawy], usługi szkół [edukacja], usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja],
42 usługi w zakresie wykonywania badań, opinii i ekspertyz inżynierskich, 43 prowadzenie domów rekolekcyjnych,
w tym zakwaterowanie tymczasowe, prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadzenie domów opieki, 45 doradztwo duchowe.
(210) 466098
(220) 2004 05 01
(731) DELLALUI, Miserey-Salines, FR
(540) DELAHAYE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

466099
(220) 2017 01 10
AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
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(540) ringosol
(510), (511) 3 preparaty, środki, wyroby kosmetyczne
do nosa w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu, żelu,
5 leki, preparaty farmaceutyczne do nosa w postaci płynu,
aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści,
proszku, pręcika, tamponu, żelu.
466106
(220) 2017 01 10
BIOTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZOTRĘB
(510), (511) 16 afisze, plakaty, książki, atlasy, biuletyny informacyjne, cenniki, czasopisma [periodyki|, drukowane nagrody, drukowane karty na przepisy, drukowane jadłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane etykietki
papierowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, drukowane wzory, drukowane zaproszenia, drukowane znaki
papierowe, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotografie oprawione i nieoprawione, gazety, kalendarze, kalendarze adwentowe, kalendarze ścienne, kalendarze z kartkami do wyrywania, kalendarze spotkań [agendy],
kartki do opakowań na prezenty, kartki urodzinowe, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartki świąteczne,
karty informacyjne, karty menu, karty upominkowe, karty
okolicznościowe, katalogi, katalogi sprzedaży wysyłkowej,
kupony, mapy, listy adresów, mapy drogowe, mapy geograficzne, materiały drukowane do celów instruktażowych, naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], okładki czasopism, periodyki
drukowane, plakaty reklamowe, pieczątki z adresem, plany,
pocztówki i widokówki, podręczniki instruktażowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, przewodniki
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne,
publikacje promocyjne, reklamowe znaki papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłoszeniowe z papieru, tablice reklamowe z tektury, ulotki, terminarze [materiały drukowane], wizytówki, wykresy ścienne,
zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], deski kreślarskie [rysownice], dekoracje na środek stołu z papieru, materiały do modelowania, zestawy do malowania dla artystów,
artykuły do pisania i stemplowania, kalendarze drukowane,
kalendarze na biurko, etykietki na prezenty, papier do korespondencji, papier listowy z nagłówkiem, pieczątki [artykuły
papiernicze], tace na pióra i długopisy, tacki biurkowe, tablice
na plakaty, tablice na notatki, teczki na dokumenty, opakowania kartonowe, opakowania na prezenty, karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe pudelka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka
do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, kartonowe pudełka na prezenty, kartony na prezenty, kokardy papierowe, kokardy do pakowania ozdobnego, materiały do opakowywania, materiały
do pakowania z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały
opakowaniowe wykonane z tektury, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opakowania na żywność, opakowanie na prezenty, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, papier
do owijania i pakowania, papier do pakowania prezentów,
papier do zawijania, papierowe etykietki na prezenty, papierowe pojemniki do przechowywania, papierowe pojemniki
do żywności na wynos, papierowe pudełka na jajka, papierowe torby na prezenty, papierowe torebki na kanapki, papierowe torebki na przyjęcia, papierowe torebki na wino, papie(210)
(731)
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rowe wstążki do pakowania prezentów, pojemniki kartonowe,
pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki na lód wykonane z papieru lub kartonu, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki wysyłkowe z tektury, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, pudełka kartonowe do użytku
domowego, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka
kartonowe na torty, pudełka na jajka, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka wykonane z tektury falistej, pudełka z papieru,
pudła kartonowe, pudła na kapelusze z tektury, rolki kartonowe na pocztę, składane pudełka kartonowe, składane pudełka z papieru, szczelne opakowania z tektury, tace kartonowe
do pakowania żywności, taśmy zabezpieczające z tworzyw
sztucznych, torby na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe
do użytku przy pieczeniu, torby papierowe na zakupy, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, tuby
z tektury, worki na śmieci, wypełnienie z papieru lub kartonu,
wyściełający papier do opakowań, wyściełane torby papierowe, wyściełane torby tekturowe, 21 czerpaki do karmy dla
psów, karmniki dla ptaków, karmniki dla ptaków w postaci
pojemników, karmniki do karmienia ptaków trzymanych
w klatkach, karmniki do karmienia ptaków żyjących na wolności, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, klatki
dla ptaków domowych, koryta, koryta dla drobiu, koryta dla
świń, kuwety dla kotów, koryta do picia, kuwety dla zwierząt
domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, pojemniki na karmę dla ptaków, pojemniki na ptasie nieczystości, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych,
wanienki dla ptaków, żłoby dla zwierząt, doniczki na kwiaty,
kosze na rośliny, miski na kwiaty, misy na dekoracje kwiatowe,
misy na rośliny, kosze na kwiaty, osłony na doniczki nie z papieru, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], pojemniki
do przesadzania roślin, pojemniki na kwiaty, tace do wysiewu nasion, wazony, kosze na śmieci, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, brytfanny, butelki, cukiernice,
deski do krojenia, deski do serów, dozowniki serwetek, dozowniki słomek, dzbanuszki, etui na pałeczki, filiżanki i kubki,
foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, formy cukiernicze, formy do ciast i ciastek, formy do pieczenia, garnki
do serwowania potraw, garnki i rondle przenośne do użytku
na kempingu, garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], grille kempingowe, izolacyjne klosze do przykrywania żywności,
japońskie komplety pudełek na żywność [jubako], japońskie
miseczki do ryżu (chawan), kieliszki do jajek, komplety puszek kuchennych, kosze do użytku domowego, kosze
na chleb, kosze na pranie, kosze na śmieci z pedałem, kubki,
kubły, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, maselniczki, łopatki [sztućce], łopatki [sprzęt kuchenny], łopaty do pizzy, łyżki do makaronu spaghetti, łyżki
do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewania, łyżki
do lodów, łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne],
mieszadełka do kawy, miski do mieszania, miski do mycia
palców, miski na cukierki, miski na orzechy, misy do podawania żywności, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia do pieczenia [brytfanny], naczynia do zapiekania, naczynia na piknik, naczynia na przystawki i dodatki do potraw,
naczynia na suflety, naczynia sakralne, naczynia żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika na stół, nieelektryczne wyciskarki do soku, okładki, uchwyty na karty menu, obrączki na serwetki, nie z metali szlachetnych, patery, pałeczki
do koktajli, pieprzniczki, piknikowe (koszyki -) z naczyniami,
podajniki na serwetki do użytku domowego, podkładki pod
garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin,
podstawki na karteczki wskazujące miejsce siedzenia przy
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stole, podstawki na odkładane łyżki, podstawki pod czajniczki z herbatą, podstawki pod garnki, podstawki pod gorące
naczynia do podawania z piekarnika na stół, podstawki stołowe pod naczynia, pojemniki do napojów, płytkie miski, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, pojemniki na kanapki, pojemniki na czosnek, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki
na musztardę, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki
na wykałaczki, pojemniki na lód, pojemniki z przegrodami
do przechowywania sztućców, pokrywki do garnków, pokrywy na ciasto, przenośne zestawy do gotowania do użytku
na wolnym powietrzu, półki [stojaki] na warzywa, półmiski
[tace], półmiski do jarzyn, półmiski do serwowania potraw,
przybory do nakładania porcji ciasta, przybory do pieczenia,
przybory do podawania miodu, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do wypieków, przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, przyrządy
do krojenia ciasta, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze,
pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, pudełka
obiadowe, salaterki, serwetniki, serwisy do kawy [zastawa
stołowa], serwisy do herbaty, solniczki, sosjerki, spodeczki,
słoiki, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do talerzy, stojaki na butelki, stojaki na serwetki z metali szlachetnych, stolnice,
świeczniki, szpikulce kuchenne, tace do ciast, tace do odsączania, tace do użytku domowego, tace na posiłki, talerze,
talerze jednorazowego użytku, talerze na przystawki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, tortownice
do ciast, trzepaczki do ubijania piany, urny, zastawa stołowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy
do przypraw, papierowe foremki do pieczenia, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe.
(210) 466151
(220) 2017 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Clotrimazolum US Pharmacia

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, produkty lecznicze, suplementy diety, substancje dietetyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne, przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybiczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne
zawarte w tej klasie, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe
do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy
do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry sa-
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moprzylepne, plastry do celów medycznych, wszystkie wyżej wymienione towary również o właściwościach przeciwgrzybicznych, wszystkie wyżej wymienione towary również
do celów leczenia grzybicznych zakażeń skóry, kandydozy
skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.
(210) 466157
(220) 2017 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540)	Furaginum US Pharmacia

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, produkty lecznicze, suplementy diety, substancje dietetyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne, przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybiczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne zawarte w tej klasie, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego,
biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów
medycznych, wszystkie wyżej wymienione towary również
do celów leczenia zakażeń dolnych dróg moczowych.
(210) 466161
(220) 2017 01 11
(731) LEITNER MAŁGORZATA, Izabelin
(540) AVANT MODEL School

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi
modelek i modeli, 41 kształcenie praktyczne, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie widowisk (impresariat).

14

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

466186
(220) 2017 01 12
ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZiKO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
gromadzenie, na rzecz osób trzecich, rozmaitych produktów
farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków,
w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym
obejrzenia i dokonania zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego
i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży
farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze
dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze
dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.
466187
(220) 2017 01 12
ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZiKO
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, gromadzenie, na rzecz osób
trzecich, rozmaitych produktów farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków, w celu umożliwienia
klientom detalicznym i hurtowym obejrzenia i dokonania
zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane
z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia
i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy
i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania
działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone
dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi
doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii,
usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych,
usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.
466188
(220) 2017 01 12
ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZiKO

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 7.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub

15

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
gromadzenie, na rzecz osób trzecich, rozmaitych produktów
farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków,
w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym
obejrzenia i dokonania zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego
i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży
farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze
dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze
dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.
466191
(220) 2017 01 12
ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ziko
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, gromadzenie, na rzecz osób trzecich,
rozmaitych produktów farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków, w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym obejrzenia i dokonania zakupu tych towarów,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia,
urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkt)’ dla zdrowia, środki toaletowe
(210)
(731)
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i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze
w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów
farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
wymienionych usług.
466213
(220) 2017 01 12
ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZiKO DERMO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
gromadzenie, na rzecz osób trzecich, rozmaitych produktów
farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków,
w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym
obejrzenia i dokonania zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego
i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży
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farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze
dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze
dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.
(210) 466261
(220) 2017 01 16
(731) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Insure Tech

(531) 26.03.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing imprez i wydarzeń, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych,
usługi lobbingu handlowego, pośrednictwo handlowe,
doradztwo biznesowe i związane z zarządzaniem, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług,
wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną
przez Internet i on-line, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe,
nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, kursów, sympozjów,
konkursów i warsztatów, usługi wydawnicze, fotograficzne,
filmowe, usługi publikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych i on-line, publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, publikowanie elektroniczne on-line tekstów
innych niż reklamowe, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich ww. usług, wszystkie ww. usługi
świadczone drogą elektroniczną przez Internet i on-line,
42 usługi w zakresie projektowania, integracji i wykorzystania programów komputerowych, internetowych i komputerowych baz danych, usługi w zakresie projektowania,
tworzenia serwisu stron internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, zakładanie i utrzymywanie
kont internetowych, usługi graficzne i projektowe, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług, wszystkie
ww. usługi świadczone drogą elektroniczną przez Internet
i on-line.
(210) 466262
(220) 2017 01 16
(731) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Big Data

(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing
imprez i wydarzeń, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi
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lobbingu handlowego, pośrednictwo handlowe, doradztwo
biznesowe i związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług, wszystkie ww.
usługi świadczone drogą elektroniczną przez Internet i on-line, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, nauczanie i szkolenia,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń,
seminariów, kursów, sympozjów, konkursów i warsztatów,
usługi wydawnicze, fotograficzne, filmowe, usługi publikacji,
udostępnianie publikacji elektronicznych i on-line, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie
elektroniczne on-line tekstów innych niż reklamowe, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług,
wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Internet i on-line, 42 usługi w zakresie projektowania, integracji
i wykorzystania programów komputerowych, internetowych
i komputerowych baz danych, usługi w zakresie projektowania, tworzenia serwisu stron internetowych, prowadzenie
serwerów i portali internetowych, zakładanie i utrzymywanie
kont internetowych, usługi graficzne i projektowe, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług, wszystkie ww. usługi
świadczone drogą elektroniczną przez Internet i on-line.
(210) 466264
(220) 2017 01 16
(731) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)	Future Tech

(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing
imprez i wydarzeń, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi
lobbingu handlowego, pośrednictwo handlowe, doradztwo
biznesowe i związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług, wszystkie ww.
usługi świadczone drogą elektroniczną przez Internet i online, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
szkoleń, seminariów, kursów, sympozjów, konkursów i warsztatów, usługi wydawnicze, fotograficzne, filmowe, usługi publikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych i on-line,
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie elektroniczne on-line tekstów innych niż reklamowe,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww.
usług, wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną
przez Internet i on-line, 42 usługi w zakresie projektowania,
integracji i wykorzystania programów komputerowych, internetowych i komputerowych baz danych, usługi w zakresie projektowania, tworzenia serwisu stron internetowych,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, zakładanie
i utrzymywanie kont internetowych, usługi graficzne i projektowe, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług,
wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Internet i on-line.
(210)
(731)

466285
(220) 2017 01 16
REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
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(540) rewon
(510), (511) 25 ubrania, buty, nakrycia głowy, bielizna osobista, wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rajtuzy,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów
przemysłowych, rękodzielniczych i artystycznych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w systemie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych lub
detalicznych, w systemie sprzedaży bezpośredniej jak również realizować zamówienia za pośrednictwem środków
telekomunikacji.
(210) 466371
(220) 2017 01 18
(731) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław
(540) AMS AMSCLOTHING

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.08, 26.02.01
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież],
berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty, buty narciarskie, buty narciarskie, korki
do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sportowe, buty
sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, cholewki do obuwia, chusty, fulardy cylindry [kapelusze], czapki
[nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek, daszki do czapek, drewniaki,
dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole [futra],
etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra
[odzież], gabardyna [ubrania], garnitury, getry getry, gorsety,
gorsety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kamizelki dla
rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kaptury
[odzież], karczki koszul, karczki koszul, kąpielówki, kąpielówki,
kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony
[odzież], kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne,
krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, legginsy, liberie, majtki, majtki, majtki dziecięce,
manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mankiety [ubranie]
mantyle, stroje na maskarady, maski na oczy do spania, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież],
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy
[odzież], napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, antypoślizgowe
przybory do obuwia, czubki do obuwia, obwódki do obuwie, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież
dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe
do obuwia, ornaty, osłony przed słońcem (daszki) osłony,
daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do przechowywania
pieniędzy [odzież] peleryny, pelisy, buty piłkarskie , piżamy
płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze kąpielowe, płaszcze,
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palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy
ubrań], podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki,
podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające
pot, poszetki, potniki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy,
rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe,
stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, swetry swetry, szale,
szaliki, szarfy, szelki, szelki, szkielety do kapeluszy, szkielety
do kapeluszy, szlafroki, szlafroki śliniaki niepapierowe, taśmy
do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy,
taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty [ubrania],
T-shirty, turbany, walonki [buty filcowe], woalki [odzież], wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki
do obuwia, żakiety pikowane [ubrania], żakiety pikowane
[ubrania].
466415
(220) 2017 01 19
TARNIOWY KAROL KANCELARIA ADWOKACKA,
Warszawa
(540) LAFY
(510), (511) 35 usługi aukcyjne, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi pomocy
w sprawach spornych.
(210)
(731)

(210) 466469
(220) 2017 01 20
(731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) Love

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych,
aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, wzmacniania
i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych
danych, aparaty i urządzenia do sterowania elektrycznego,
testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania, kontroli
i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy,
serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN
(rozległa sieć komputerowa), sprzęt operacyjny LAN (lokalna
sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, komputerowy
sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych,
sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia
do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przyrządy,
urządzenia i sprzęt fotograficzny, rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych, sprzęt
i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające dostęp
do nadawanych lub transmitowanych programów, hologramy, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable wszystkie będące magnetycznymi nośnikami
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danych, obwody drukowane, karty magnetyczne czyste
i z zapisem, karty danych (karty z danymi), karty pamięci, karty
elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej
identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych
umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych na telefon, dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania ściągalnych
plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji
i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne, elektryczne kable i przewody, kable optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia
systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci
telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wprowadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania sygnału
telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub aktywowanych głosowo telefonów, terminale multimedialne,
interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do elektronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy
do przywoływania, przywoływania radiowego i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, telefaks, przenośny komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne
podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych i elektronicznych płatności, mobilne elektroniczne urządzenia umożliwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi informacjami,
aparaty do monitorowania domowego lub przemysłowego
zużycia energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia do użytku w lub
w związku z produkcją lub dystrybucją energii, gazu, wody,
elektryczności lub telekomunikacji, aparaty służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania, wody i dostaw
energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych
do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami, pulpity lub
zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych w samochodach, bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów,
słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych urządzeń, torby
i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania
lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz wyposażenia
i akcesoriów telefonicznych, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania,
elektroniczne aparaty i przyrządy do nawigacji, śledzenia
i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania
(inne niż do monitorowania in vivo), radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami
i audiowizualnymi aparatami, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtualnej sieci prywatnej
(VPN), system operacyjny do rozległych sieci komputerowych
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(WAN), system operacyjny do lokalnych sieci komputerowych
(LAN), systemy operacyjne do USB, systemy komputerowe
dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe
do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe do chmur obliczeniowych, programy do systemów
obsługi sieci, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny
dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo
poczty elektronicznej, dzwonki do telefonów komórkowych
dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line z komputerowych baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie
z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające usługi telekonferencji,
wideokonferencji i wideofonii, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, serwisów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych
i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do używania w lub w związku z produkcją energii lub
elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją gazu i wody,
oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne
multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie do gier opartych na wirtualnej rzeczywistości, pliki
muzyczne do pobrania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, filmy, wideo, audiowizualne programy (do pobrania) udostępnione on-line lub z baz komputerowych lub w Internecie lub na stronach internetowych,
oprogramowanie komputerowe do używania w zdalnym
monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne zegarki (smart watches), przenośne urządzenia mobilne,
przenośne komputery, przenośne elektroniczne nadajniki
i odbiorniki danych, opaski, które przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych
i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony i smartfony
w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek,
telefony i smartfony w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, komputery
w postaci zegarków, komputery w postaci opaski, komputery
w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność
osobistą w postaci zegarka lub opaski wyłączając urządzenia
przeznaczone do celów medycznych, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłączając
urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania firmami,
usługi w zakresie administrowania firmami, organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania call-center, usługi
zaopatrzenia dla osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrywania w towary i usługi, usługi pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (wsparcie biznesowe), doradztwo
dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu w przypadku
katastrof gospodarczych, udzielanie wskazówek w zakresie
działalności gospodarczej, działalność polegająca na zakłada-
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niu przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej,
rozwojem firm i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, badania i ekspertyzy
dotyczące biznesu, usługi w zakresie prognoz gospodarczych,
usługi odczytywania liczników gazu i wody, gromadzenia
i przesyłania oraz kompilacji danych uzyskanych przy świadczeniu tych usług, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinach ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego, zmniejszenia
użycia węgla i zrównoważonego rozwoju, badania rynkowe
w dziedzinie ochrony środowiska, nowych energii, ochrony
bogactwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju, usługi
konsultacyjne i informacyjne w zakresie kosztów urządzeń
elektrycznych, gazowych, energetycznych i ich eksploatacji,
oferowanie usług gospodarczych, biurowych i sekretaryjnych,
usługi informacyjne i dotyczące wiadomości i bieżących zagadnień biznesowych, badania rynkowe, analizy rynkowe,
usługi gromadzenia danych badań rynkowych i analizy, badania rynkowe i studium marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla celów biznesowych, gromadzenie
na rzecz osób trzecich telekomunikacyjnych, komputerowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części,
osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych towarów, kart
danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu, ubrań, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów modowych, tekstyliów, bielizny pościelowej, bagaży i toreb, materiałów drukowanych
i piśmienniczych, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich, umożliwiających konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, gromadzenie
na rzecz osób trzecich różnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i wyposażenia, kosmetyków i produktów
do pielęgnacji ciała, produktów aptecznych, środków czystości, sprzętu medycznego, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, napojów, umożliwiających konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe w zakresie
energetyki, organizowanie aukcji internetowych, usługi administracji sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
dostarczanie informacji i porad w sprawie dostaw i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym nabywcom towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, tworzenie
ogłoszeń reklamowych do wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie
przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi
telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania telefonów
i obsługi wiadomości, prowadzenie centrów obsługi telefonicznej (call center), zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi inwentaryzacyjne, usługi weryfikacji przetwarzanych danych w dziedzinie
transportu, odprawy podróżnych przed odlotem, rezerwacji
podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów
na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji biletów,
kuponów, voucherów (talonów), zniżek, programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów upominkowych,
usługi wystawiennicze w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi
telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teletekstowe,
usługi zbierania i transmisji wiadomości, radiowych usług
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przywoławczych, przekierowywania połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych,
obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania
wiadomości drogą elektroniczną, usługi informacyjne w trybie on-line dotyczące telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi
nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier,
usługi w zakresie wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych, nadawanie, transmisja i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne,
przesyłanie informacji (w tym stron internetowych), programów komputerowych i innych danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami danych, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych na telefoniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie lub call-center, usługi łączności telefonicznej
dla telefonicznych numerów awaryjnych, hotlines, infolinii
i call-center, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami
danych, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów,
umożliwianie dostępu do witryn internetowych z muzyką cyfrową, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury
i sieci dla innych operatorów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości i obrazów,
komunikacja za pośrednictwem komputera, transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu osobom trzecim,
elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową, usługi agencji
prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, kompilacja
książek teleadresowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji
i elementów do użytku przy świadczeniu wymienionych wyżej usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń
sportowych i kulturalnych dostarczana on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, obsługa gier elektronicznych dostępnych
za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, usługi wynajmowania audio i wideo oraz gier komputerowych, usługi w zakresie rozrywki radiowej I telewizyjnej, publikacja i produkcja muzyki, filmów innych niż reklamowe,
programów radiowych i telewizyjnych oraz programów dotyczących telezakupów i zakupów w Internecie, organizowanie gier i konkursów, dostarczanie publikacji elektronicznych
on-line, udostępnianie programów dla wideo gier i podręcznych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (inne niż pobieralne), publikacja książek elektronicznych i dzienników on-line, udostępnianie filmów, rozrywki
telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

elektronicznej lub innej, wydawanie i produkcja mediów
dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, przedstawień muzycznych, teatralnych
i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz kulturalnych
imprez, wydarzeń i działań, organizacja, zarządzanie i organizowanie imprez dotyczących gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, usługi programów
informacyjnych do transmisji internetowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów oraz wystaw w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych,
usługi interaktywne na odległość w zakresie kursów i sesji naukowych i szkoleniowych prowadzonych on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub sieci komputerowej
lub za pośrednictwem innych środków, usługi tłumaczy, usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy
telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja
biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi bibliotek elektronicznych w zakresie
dostarczania informacji w formie elektronicznej, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu zapisanego elektronicznie, informacji i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki w formie cyfrowej z Internetu, innej niż
ściągalna, udostępnianie fotografii, obrazów, grafik, klipów
dźwiękowych, filmów, filmów wideo i programów audio wizualnych, innych niż ściągalne, on-line lub z komputerowych
baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, usługi
fotografików, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług
wystawienniczych w celach rozrywkowych, edukacyjnych,
szkoleniowych oraz kulturalnych, dostarczanie informacji
i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 usługi
naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie
z nimi związane, usługi laboratoriów badawczych, zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie produktów, badania techniczne, usługi
badania, projektowania i opracowywania dotyczące komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego,
gier komputerowych, oprogramowań do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych,
aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz świadczenie doradztwa technicznego, informacyjnego i porad dotyczących powyższych
usług, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci łączących komputery w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie
i planowanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie
i rozwój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych,
badania techniczne, badania przemysłowe, przygotowanie
technicznych raportów i badań, usługi komputerowe, usługi
związanie z chmurą obliczeniową, usługi w chmurze obliczeniowej, usługi przechowywania danych elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowania wbudowanego komputerowego (firmware),
oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, usługi programowania komputerowego, przygotowanie i dostarczanie informacji w związku z komputerami
i wyposażeniem sieci komputerowych, porady techniczne
i doradztwo w zakresie technologii informacji i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci i usług chmur obliczeniowych,
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doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie integracji systemów komputerowych, technologii informacji, technologii informacyjnej architektury
i infrastruktury, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi zarządzania komputerami,
wsparcie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe
on-line, usługi programowania on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów
na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi
tworzenia obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie,
obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, hosting
baz danych, blogów, portali, hosting platform w Internecie,
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób
trzecich, hosting miejsc pamięci w Internecie, hosting i wypożyczanie miejsc pamięci dla stron internetowych, hosting
platform handlu elektronicznego w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania interaktywnych
dyskusji, hosting urządzeń internetowych dla osób trzecich,
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie aplikacji on-line, narzędzi
programowych i nieściągalnych oprogramowań on-line dla
sieci komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych w celu umożliwienia dostępu i używania sieci chmur
obliczeniowych, wynajem systemów operacyjnych do sieci
komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur obliczeniowych, czasowe
udostępnianie Internetowych programów bezpieczeństwa,
dzierżawa miejsc pamięci na serwerach w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów komputerowych przez zdalny dostęp, usługi bezpieczeństwa
komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom
do sieci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie
integracji systemów komputerowych, komputerowe zarządzanie projektami w zakresie elektronicznego przetwarzania
danych, administrowanie serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii, prądu, gazu i wody, zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności i konserwacji, przeprowadzanie badań i ocen dotyczących ochrony środowiska, surowców
naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie gromadzenia informacji ze zdalnych kalkulatorów zużycia energii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, gazu, energii, ciepła i wody, przewidywanie
pogody, usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania
wnętrz, informacja i usługi doradcze dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług.
466496
(220) 2017 01 23
BROWAR MIEJSKI GLOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) KRASNA JĘDZA
(510), (511) 32 piwo.

(210)
(731)
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466500
(220) 2017 01 23
BROWAR MIEJSKI GLOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) WESOŁE ZIELE
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

(210) 466544
(220) 2017 01 24
(731)	FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540)

(531) 02.05.30, 04.03.03, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane
i bita śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty, kefiry, napoje mleczne, napoje bezalkoholowe
zawierające produkty nabiałowe lub mleczne środki fermentujące, serwatka, produkty z mleka mrożonego, produkty
z mleka sfermentowanego, kazeina do celów spożywczych,
sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pasty serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie masła, pasty do kanapek zawierające tłuszcz z przewagą
produktów zawartych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne,
w tym wymienione wyroby o smaku owocowym, z dodatkiem soków i/lub przecierów owocowych i/lub owoców,
32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo - warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe,
warzywne oraz owocowo - warzywne, soki, nektary i napoje
owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo - warzywne z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, wody smakowe,
napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty
do produkcji napojów, proszki i pastylki do otrzymywania
napojów musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.
466577
(220) 2017 01 25
RED PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Przybojewo
(540) redplant
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
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administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
466604
(220) 2017 01 26
POZZANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) filtrosfera.pl

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów
do basenów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do odkurzaczy,
usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do okapów, usługi
sprzedaży detalicznej akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży
detalicznej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży detalicznej dzbanków szklanych, usługi sprzedaży detalicznej
filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży detalicznej filtrów
do basenów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do lodówek, usługi
sprzedaży detalicznej filtrów do odkurzaczy, usługi sprzedaży
detalicznej filtrów do okapów, usługi sprzedaży detalicznej
odkamieniaczy, usługi sprzedaży detalicznej płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej pojemników,
usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do pralek, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących
do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej tabletek
czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów
do basenów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do lodówek,
usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do odkurzaczy, usługi
sprzedaży hurtowej akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży hurtowej
akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży hurtowej do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży hurtowej dzbanków szklanych,
usługi sprzedaży hurtowej filtrów antybakteryjnych, usługi
sprzedaży hurtowej filtrów do basenów, usługi sprzedaży
hurtowej filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej
filtrów do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do odkurzaczy, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do okapów,
usługi sprzedaży hurtowej odkamieniaczy, usługi sprzedaży
hurtowej płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży
hurtowej pojemników, usługi sprzedaży hurtowej środków
czyszczących do pralek, usługi sprzedaży hurtowej środków
czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży hurtowej
tabletek czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do basenów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów
do ekspresów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do odkurzaczy,
usługi sprzedaży on-line akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży on-line
akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży on-line akcesoriów
do zmywarek, usługi sprzedaży on-line do dystrybutorów
wody, usługi sprzedaży on-line dzbanków szklanych, usługi

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

sprzedaży on-line filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży
on-line filtrów do basenów, usługi sprzedaży on-line filtrów
do ekspresów, usługi sprzedaży on-line filtrów do lodówek,
usługi sprzedaży on-line filtrów do odkurzaczy, usługi sprzedaży on-line filtrów do okapów, usługi sprzedaży on-line
odkamieniaczy, usługi sprzedaży on-line płynów i środków
czyszczących, usługi sprzedaży on-line pojemników, usługi
sprzedaży on-line środków czyszczących do pralek, usługi
sprzedaży on-line środków czyszczących do suszarek, usługi
sprzedaży on-line środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży on-line tabletek czyszczących.
466617
(220) 2017 01 19
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) CA24
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe,
magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych
kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, urządzenia
do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia elektroniczne
wspomagające bezpieczeństwo przesyłania danych, moduły
ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
elektroniczne bazy danych, 35 reklama, kreowanie wizerunku
firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne obejmujące
organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie
programów lojalnościowych, kompilacja i systematyzacja
informacji w komputerowe bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych,
zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych
baz danych, analizy kosztów, 36 operacje bankowe, usługi
bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem
bezpośrednim przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi bankowości
osobistej, usługi finansowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje
kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie,
usługi finansowych baz danych, obsługa kredytów i pożyczek
ratalnych, obsługa kont bankowych, finansowanie pożyczek
i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa kart płatniczych,
pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach
bankowych i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów
[chatroomów] i forów internetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji
za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone przez
Internet, intranet i extranet, transmisja treści generowanych
przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy wyko(210)
(731)
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rzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów
internetowych, elektroniczne tablice ogłoszeń.
466725
(220) 2017 01 26
POZZANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540)	FILTROSFERA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów
do basenów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do odkurzaczy,
usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do okapów, usługi
sprzedaży detalicznej akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży
detalicznej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży detalicznej
dzbanków szklanych, usługi sprzedaży detalicznej filtrów
antybakteryjnych, usługi sprzedaży detalicznej filtrów
do basenów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do lodówek,
usługi sprzedaży detalicznej filtrów do odkurzaczy, usługi
sprzedaży detalicznej filtrów do okapów, usługi sprzedaży
detalicznej odkamieniaczy, usługi sprzedaży detalicznej
płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej pojemników, usługi sprzedaży detalicznej środków
czyszczących do pralek, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży
detalicznej tabletek czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do basenów, usługi sprzedaży
hurtowej akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej
akcesoriów do odkurzaczy, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów
do pralek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do zmywarek,
usługi sprzedaży hurtowej do dystrybutorów wody, usługi
sprzedaży hurtowej dzbanków szklanych, usługi sprzedaży
hurtowej filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do basenów, usługi sprzedaży hurtowej filtrów
do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do odkurzaczy,
usługi sprzedaży hurtowej filtrów do okapów, usługi sprzedaży hurtowej odkamieniaczy, usługi sprzedaży hurtowej
płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej
pojemników, usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do pralek, usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży hurtowej środków
czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży hurtowej tabletek czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do basenów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów
do ekspresów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do odkurzaczy, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do okapów, usługi
sprzedaży on-line akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży
on-line akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży on-line
akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży on-line do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży on-line dzbanków
szklanych, usługi sprzedaży on-line filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży on-line filtrów do basenów, usługi
sprzedaży on-line filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży
(210)
(731)
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online filtrów do lodówek, usługi sprzedaży on-line filtrów
do odkurzaczy, usługi sprzedaży on-line filtrów do okapów,
usługi sprzedaży on-line odkamieniaczy, usługi sprzedaży
on-line płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży on-line pojemników, usługi sprzedaży on-line środków
czyszczących do pralek, usługi sprzedaży on-line środków
czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży on-line środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży on-line
tabletek czyszczących.
466737
(220) 2017 01 26
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONGRES RYNKU FMCG HANDEL PRZEMYSŁ
USŁUGI WIADOMOŚCI HANDLOWE MARKET ROKU
Wiadomości kosmetyczne DROGERIA ROKU
(210)
(731)

02.03.02, 02.03.23, 18.01.19, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo - eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi
umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
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i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
466738
(220) 2017 01 26
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PERŁA RYNKU FMCG TWÓJ WYBÓR
(210)
(731)

(531)

(531) 02.01.23, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo - eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
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seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów - szkolenie, organizowanie konkursów - edukacja lub rozrywka, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(210) 466747
(220) 2017 01 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Complex Cellta 16
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, antyperspiranty, dezodoranty w kulce, pianki do stylizacji włosów, preparaty do higieny intymnej lub preparaty do celów dezodorujących, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze
i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych: preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne zawarte w tej klasie, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry
samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry, okłady, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły do celów medycznych,
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań,
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
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moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, kremy nie do celów leczniczych o statusie wyrobu medycznego, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.
466765
(220) 2017 01 27
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
GASTRONOMICZNEGO PERFECT PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) perfect PLUS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, nabiał, jadalne oleje i tłuszcze, wyroby
mięsne, szaszłyki, golonki, hamburgery, świeżonka, wątróbka,
wędliny, wyroby garmażeryjne, ekstrakty mięsne, galaretki
mięsne, galaretki rybne, pasztety, pasty kanapkowe, potrawy
na bazie ryb, śledzie nieżywe, śledzie solone, śledzie marynowane, sałatki śledziowe, rosoły, smalce, sałatki warzywne,
sałatki warzywno - mięsne, sałatki owocowe, warzywa suszone, warzywa mrożone, mrożone owoce.
466771
(220) 2017 01 27
STASIAK-RYKOWSKA ANETTA MASTER CLEANING,
Łódź
(540) Pprogarden rok zał. 1995

(210)
(731)

(531) 05.01.10, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi sprzątania.
466804
(220) 2017 01 27
LABORATORIUM NATURELLA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOLECO
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do prania, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, mydła do ożywiania koloru tkanin,
mydła do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty
do pielęgnacji tkanin, płyny do prania, środki do namaczania
prania, środki do prania tkanin, środki do płukania do prania,
środki ochronne do prania, środki polepszające działanie
detergentów, środki rozjaśniające do tkanin, środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie],
środki wspomagające płukanie, stosowane podczas prania
ubrań, środki zmiękczające do tkanin, antypoślizgowe płyny
do podłóg, detergenty, detergenty do muszli klozetowych,
(210)
(731)
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detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku
w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania
naczyń, odplamiacze, mieszaniny do czyszczenia ubikacji,
mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg,
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do mycia do użytku domowego,
płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek,
płyny do czyszczenia, preparaty do czyszczenia podłóg,
płyny do mycia, płyny do szorowania, preparaty do udrażniania rur, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, produkty do udrażniania odpływów i zlewów, środki
do czyszczenia mebli, środki do czyszczenia okien w formie
rozpylacza, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia toalet, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do czyszczenia toalet, środki do mycia szkła, środki nadające
połysk do czyszczenia okien, środki do zmywania naczyń,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, płyny do demakijażu, preparaty do demakijażu, środki do higieny jamy ustnej,
nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu,
pasta do zębów, pasty wybielające do zębów, preparaty
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, płyny do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny
jamy ustnej, preparaty wybielające do zębów, środki perfumeryjne i zapachowe, kremy perfumowane, perfumowane
kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy w płynie, preparaty zapachowe, produkty
perfumeryjne, spraye do ciała [nielecznicze], woda kolońska,
woda perfumowana, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, balsamy
do ciała, balsamy do opalania, kremy do ciała, kremy do opalania, kremy do rąk, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy
kosmetyczne, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze
kremy do stóp, olejki do opalania, pianki [kosmetyki], płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nielecznicze, preparaty samoopalające
[kosmetyki], preparaty do opalania, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
pudry do stóp, żele do opalania, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty ścierne do ciała, zestawy kosmetyków, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami
oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki koloryzujące
do skóry, kosmetyki w postaci kremów, krem do opalania
dla niemowląt, kremy BB, kremy do mycia, kremy i balsamy
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
pianki do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające do skóry,
pianki pod prysznic, pianka pod prysznic i do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów,
preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty
myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, produkty do mycia rąk, płyny do demakijażu, środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk,
dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], dezodoranty do pielęgnacji ciała, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego,
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dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku osobistego,
dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne],
dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], mydło dezodoryzujące, preparaty do ciała w sprayu,
mydła i żele, kostki mydła do mycia ciała, kremowe mydło
do ciała, kremy pod prysznic, mydła, mydła do pielęgnacji
ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła w kremie, mydła w postaci żelu, mydła w płynie, szampony do ciała, środki do mycia rak, żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku
kosmetycznego, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli,
aromatyczne olejki do kąpieli, mydło do kąpieli, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do kąpieli,
nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze płyny do kąpieli,
piana do kąpieli, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka pod
prysznic i do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, pieniące
się żele do kąpieli, preparaty do kąpieli nielecznicze, płyny
do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żel do kąpieli, preparaty do włosów, balsamy do włosów, kosmetyki do włosów,
kremy do włosów, maseczki do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywki do włosów, odżywki do włosów
dla niemowląt, płukanki do włosów - szampon z odżywką,
preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych,
preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, szampony, szampony dla niemowląt, szampony przeciwłupieżowe,
szampony z odżywką do włosów, żele do włosów.
466820
(220) 2017 01 28
DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) neess direction for your beauty

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 8 akcesoria kosmetyczne, 21 aplikatory do makijażu, pędzelki do makijażu, gąbki do makijażu.
466821
(220) 2017 01 28
DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) nees direction for your beauty
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 8 akcesoria kosmetyczne, 21 aplikatory do makijażu, pędzelki do makijażu, gąbki do makijażu.
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466826
(220) 2017 01 29
MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubsko
(540) MAGNOLIA
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, także odtłuszczone,
owocowe, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane i owocowe, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, płatki ziemniaczane, orzechy preparowane, orzechy
arachidowe, migdały, orzechy arachidowe preparowane,
migdały spreparowane, skórki owocowe, 30 batoniki zbożowe
wysokoproteinowe, batony zbożowe i energetyczne, batony
lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie także brioszki, chipsy
jako produkty zbożowe, ciasta, ciasta także na ciastka i wyroby
mączne, ciastka, ciastka ryżowe, gofry, herbatniki, herbatniki
petit-beurre, herbatniki słodowe, kisze, krakersy, marcepan,
muesli, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w czekoladzie, paszteciki, pieczywo imbirowe również piernik, placki,
pomadki jako cukierki, potrawy i żywność na bazie mąki, pralinki, produkty żywnościowe z ciasta, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski wykonane z mąki ryżowej, ptifurki jako
ciasteczka, słodycze: cukierki, galaretki, do ssania i jako ozdoby
choinkowe, ozdoby choinkowe jadalne, suchary, tarty, tarty
z owocami, tortille, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
także na bazie migdałów i orzechów arachidowych, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby z kakao.
(210)
(731)

(210) 466840
(220) 2017 01 16
(731) SZYMKIEWICZ ARKADIUSZ, Koszalin
(540) Crystal Dog
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, aktywne drożdże
suszone dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły
jadalne do żucia dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze
dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich,
artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły
spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze
zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, białko
słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], ciasta
z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], ciasteczka zbożowe
dla zwierząt, ciastka dla szczeniaków, ciastka dla zwierząt,
ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciastka słodowe
dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, ekstrakty słodowe
do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia
przez zwierzęta, herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne
przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne siemię lniane,
nieprzetworzone, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla
gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma dla psów
biorących udział w gonitwach, karmy dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
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karmy w puszce przeznaczone dla psów, kiełki pszenicy jako
pasza dla zwierząt, kości dla psów, kości do żucia dla psów,
kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, kukurydza
do spożycia przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, lizawka (sól do lizania dla zwierząt),
mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana
jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt,
makuchy, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, mieszanka paszowa dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt,
mieszanki ziaren roślin dzikich, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, mleko do stosowania jako karma
dla zwierząt, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku
dla szczeniąt, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów,
mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], mączka z orzechów
arachidowych dla zwierząt, mąka do spożycia przez zwierzęta,
mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka z sieminia lnianego
jako pasza dla zwierząt, napoje dla kotów, napoje dla zwierząt
domowych, napoje dla zwierząt z rodziny psów, nasiona roślin
strączkowych [karma dla zwierząt], odpady z gorzelni [pasza
dla zwierząt], orzeszki arachidowe (makuchy z -) dla zwierząt,
otręby [pokarm dla zwierząt], owies do spożycia przez zwierzęta, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], owies przetworzony do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez
zwierzęta, pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone
dla młodych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze
zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce składające się
z produktów z soi, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze
zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce
zawierające siano suszone na powietrzu, pokarm dla chomików, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb,
pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, pozostałości z przetwórstwa słodu
do użytku jako pasza dla zwierząt, preparaty spożywcze dla
kotów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze
dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza
dla zwierząt, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta,
produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, proteiny
pszeniczne do żywności dla zwierząt, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne], ryż naturalny do użytku
jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt,
słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta, słód dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków
wołowych, solone ciastka dla zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, substytuty mleka do użycia jako
produkty żywnościowe dla zwierząt, suchary dla psów, suszona lucerna dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, wytłoki nasion
oleistych dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla
zwierząt, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta,
ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, ziarno do żywienia
zwierząt, żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt.
(210) 466841
(220) 2017 01 16
(731) SZYMKIEWICZ ARKADIUSZ, Koszalin
(540) Crystal Dog
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(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, aktywne drożdże
suszone dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły
spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt
gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie
mleka, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia psów, białko słodowe dla zwierząt [inne niż
do celów medycznych], ciasta z sosu sojowego [pokarm
dla zwierząt], ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciastka dla
szczeniaków, ciastka dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, ekstrakty słodowe do spożycia
przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez
zwierzęta, herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma
dla psów biorących udział w gonitwach, karmy dla kotów,
karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów,
kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt
domowych, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, lizawka
(sól do lizania dla zwierząt), mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza dla zwierząt,
mączka rybna na pasze dla zwierząt, makuchy, mielone
produkty spożywcze dla zwierząt, mieszanka paszowa
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki
ziaren roślin dzikich, mleko do stosowania jako artykuł
spożywczy dla psów, mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla
szczeniąt, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów,
mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka do spożycia przez
zwierzęta, mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, napoje dla kotów, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt
z rodziny psów, nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], orzeszki
arachidowe (makuchy z -) dla zwierząt, otręby [pokarm dla
zwierząt], owies do spożycia przez zwierzęta, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], owies przetworzony do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta,
pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla mło-
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dych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, pasze zwierzęce
otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce
składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze
zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce zawierające siano suszone
na powietrzu, pokarm dla chomików, pokarm dla kotów
na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla zwierząt
domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie
gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, pozostałości z przetwórstwa słodu do użytku
jako pasza dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla
zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako
pasza dla zwierząt, produkty zbożowe do spożycia przez
zwierzęta, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów
[jadalne], ryż naturalny do użytku jako pasza dla zwierząt,
siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słodkie herbatniki
do spożycia przez zwierzęta, słód dla zwierząt, smakołyki
dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych,
solone ciastka dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, suchary dla psów, suszona
lucerna dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt,
tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, wzbogacane substancje
odżywcze dla zwierząt, zboża przetworzone do spożycia
przez zwierzęta, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, żywność na bazie owsa
przeznaczona dla zwierząt.
466847
(220) 2017 01 30
PR EXPERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) PR EXPERT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.

(210)
(731)

(210) 466852
(220) 2017 01 30
(731) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów
(540) PIRUU
(510), (511) 20 meble, garderoby, kanapy, kanapo - tapczany,
komody, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, pościel oprócz bielizny pościelowej, poduszki, półki biblioteczne,
pulpity, stoliki ruchome pod komputery, stoły, szafki zamykane, taborety, wyroby wikliniarskie, 24 bielizna pościelowa,
bielizna stołowa, firanki, koce, obrusy, prześcieradła na łóżka,
kapy na łóżka, ręczniki, ścierki kuchenne, zasłony z tkaniny lub
tworzyw sztucznych, kołdry, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich: mebli, pościeli oraz wyposażenia wnętrz a mianowicie: mebli pokojowych, kuchennych. materaców, luster, ramek do obrazów, przyborów oraz pojemników kuchennych
i gospodarstwa domowego, a mianowicie: przyborów kuchennych, garnków, wiader i rondli żelaznych, aluminiowych,
z tworzyw sztucznych, małych ręcznych narzędzi do siekania, mielenia, wyciskania, grzebieni, gąbek, sprzętu do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych,
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świec dekoracyjnych, serwetek papierowych, serwetek tekstylnych, podkładek pod szklanki, podkładek na stół, podkładek pod garnki, tekstyliów i substytutów tekstyliów, narzut
na łóżka, obrusów, wyrobów wikliniarskich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
466856
(220) 2017 01 30
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RE CHOC

(210)
(731)
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przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, szkoły z internatem, tłumaczenia, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
466867
(220) 2017 01 30
PRACOWNIA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRACOWNIA SUSHI

(210)
(731)

(531) 25.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 29 żywność taka jak jogurty, masła, margaryny, nabiał, mleko, jadalne oleje i tłuszcze, 30 żywność taka jak czekolada, wyroby
cukiernicze, słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe.
(210) 466857
(220) 2017 01 30
(731) ŚLĘK DANUTA FIRST STEPS IN ENGLISH, Piła
(540) Vermilion

(531) 03.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, elektroniczne tablice wyświetlające, kasety wideo, optyczne nośniki
danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
płyty kompaktowe [audio-wideo], programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane , 16 albumy do wklejania, czasopisma [periodyki],
karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały do modelowania,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), podręczniki [książki], prospekty, przezrocza [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, śpiewniki, wycinki histologiczne [materiał
szkoleniowy], zeszyty do pisania lub rysowania, 41 edukacja
religijna, fotografia, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 43 przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, restauracje oferujące dania
na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(210) 466896
(220) 2017 02 13
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) ALLEA
(510), (511) 22 hamaki, jedwab surowy, jedwab odpady, juta,
len surowy jako płótno, liny, łyko, markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, materiały do wyściełania i wypychania, amortyzujące, wypełniające materiały opakowaniowe nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru
lub kartonu, odpady bawełniane do wyściełania i wypychania, pakuły, pakuły bawełny, pierze na pościel, pierze tapicerskie, pierzyny puchowe, plandeki, płótno na żagle, płótno
tamowe, pokrowce na pojazdy jako plandeki, przykrycia maskujące, puch jako pierze, runo, runo owcze, siatki maskujące,
sieci, surowa bawełna, surowa lub impregnowana wełna,
szklane włókno krzemowe jako włókna do użytku tekstylnego, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania
lub wiązania, sznurki, taśmy niemetalowe do owijania i zawiązywania, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, torby
do pakowania jako koperty lub woreczki z materiałów tekstylnych, trawa tapicerska, włosie zwierzęce, włókna tekstylne, włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych,
woreczki do prania wyrobów pończoszniczych, żagle, 23 nici
i przędza do cerowania, nici i przędza do haftowania, nici
i przędza do szycia, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu, nici i przędza z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici
i przędza z lnu, nici i przędza z włókna kokosowego, nici
i włókna ze sztucznego jedwabiu, nici kauczukowe do celów
włókienniczych, nici z włókien szklanych dla włókiennictwa,
przędza, przędza szenilowa, uprzędzone nitki i przędza, wełna uprzędzona, 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielowa
z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, bro-
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katy, bukram jako płótno klejone, całuny, ceraty jako obrusy,
chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, dopasowane
pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, drogiet jako tkaniny,
dymka, dzianina, dżersej jako materiał, elastyczne materiały
tkane, filc, flagi nie z papieru, flanela jako tkanina, flanela sanitarna, gaza jako tkanina, jedwab jako tkanina, kaliko jako perkal, kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, kołdry, kotary na drzwi jako zasłony, krepa jako tkanina, krepon, marabut
jako materiał, materiał lepki przyklejany na gorąco, materiał
o wzorze trellis, materiały do tapicerki, materiały na flagi, materiały nieprzepuszczające gazów na balony lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tekstylne nietkane,
metki, moleskin jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka,
pledy podróżne, płótna do haftu, płótno do przewijania niemowląt, płótno klejowe inne niż do materiałów piśmiennych,
podkładki na stół pod talerze, niepapierowe, podszewki jako
tkaniny, podszewki z tkanin do kapeluszy w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych,
pokrycia na meble z tkanin, pokrycia na materace, poszewki
na poduszki jako poszwy na poduszki, prześcieradła na łóżka, ratyna jako tkanina, ręczniki, rękawice kąpielowe, rzadkie
płótno, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe,
sukno bilardowe, szenila, szewiot jako tkanina, sztandary,
ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osuszania szkła
jako ręczniki, tafta jako tkanina, tekstylne podstawki pod naczynia, tekstylne ręczniki do twarz, tiul, tkanina do obuwia,
tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny
na sita, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny z włókna szklanego dla celów włókienniczych,
tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne jako
substytuty tkanin, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładki do śpiwora, włosianka jako materiał na worki,
wsypa jako bielizna pościelowa, wsypa jako pokrowce na materace, wyściółki z materiałów do obuwia, zasłony, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefir jako
tkanina, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki jako chustki, bandany na szyję, berety, bielizna osobista,
bielizna wchłaniające pot, biustonosze, boa na szyję, bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty
sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki
jako apaszki, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia
głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina jako odzież, espadryle, etole jako futra,
fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra jako
odzież, gabardyna jako odzież, garnitury, getry jako ochraniacze zakładane na buty, gorsety, gorsety jako bielizna damska,
gorsy koszul, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze wkładane na obuwie, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze
papierowe jako odzież, kaptury jako odzież, karczki koszul,
kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kombinezony jako odzież, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki
na ramiączkach, kurtki, kurtki jako odzież, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy,
liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce jako odzież,
mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie
piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna,
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ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych,
odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, nieelektryczne
ogrzewacze stóp, okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle
domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką jako obuwie pasowe, pasy
do przechowywania pieniędzy jako odzież, pasy elastyczne
wyszczuplające jako bielizna, pelerynki, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki jako odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe jako część garderoby,
podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy,
pończochy wchłaniające pot, poszewki, potniki, pulowery,
rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodnie,
stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale,
szaliki, szarfy do ubrania, szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy, togi, turbany, walonki jako buty filcowane, woalki, welony jako odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby pończosznicze, 26 aplikacje jako pasmanteria, broszki jako dodatki do ubrań, cekiny
do ubrań, cekiny mikowe, chwosty jako pasmanteria, dekoracyjne akcesoria do włosów, druty do robót dziewiarskich,
elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży,
falbany do spódnic, fiszbiny do gorsetów, frędzle, galony, girlandy jako hafty, girlandy sztuczne, grzybki do cerowania,
guziki, haftki jako artykuły pasmanteryjne, haftki do gorsetów, hafty, igły, igły do cerowania, igły do haftowania, igły
do szycia, igły rymarskie, igły szewskie, igły tępe do tkanin
dekoracyjnych, klamry do pasków, kokardy do włosów, koraliki inne niż do wyrobu biżuterii, koronki na lamówki, koronki
wełniane, koronkowe ozdoby, kwiaty sztuczne, lamówki
do ubrań, listki z brązu lub złota jako ozdoby do odzieży, łaty
przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, monogramy do znakowania bielizny, naparstki do szycia, naramienniki, numery startowe, oczka do odzieży, opaski
elastyczne do podtrzymywania rękawów, ozdobne plakietki,
ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, ozdoby
do obuwia nie z metali szlachetnych, ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, peruki, pikoty jako koronka, pióra jako dodatki do ubrań, pióra ptasie jako dodatki
do ubrań, plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych,
poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, poduszki na ramiona do ubrań, przepaski do włosów, pudełka na igły, pudełka na przybory do szycia, rozetki jako artykuły pasmanteryjne, rzepy w postaci taśm, siatki na włosy, spinki jako
klamerki do włosów, spinki do włosów, srebrne hafty, strusie
pióra jako dodatki do ubrań, szelki do prowadzenia dzieci,
szenila jako pasmanteria, sznurki do obszywania ubrań,
sznurki do odzieży, sznurowadła do butów, szpilki do włosów, szpilki inne niż biżuteria, szpulki do przechowywania
muliny lub wełny nie będące częściami maszyn, sztuczne
brody, sztuczne obrębki, sztuczne owoce, sztuczne rośliny,
sztuczne wąsy, szydełka, szydła do tkania kilimów i dywaników, szydło do przewlekania tasiemek lub sznurków, taśmy
do zasłon, wałki do włosów, wieńce z kwiatów sztucznych,
wkładki sztywne do kołnierzyków, wstążki jako artykuły pasmanteryjne, wstęgi do dekorowania, wsuwki do kręcenia
włosów, wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zapięcia do góry sukienki, zapięcia
do obuwia, zapięcia do szelek, zapięcia do ubrań, zestawy
krawieckie, złote hafty, 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, bekon, białka jajek, białko do celów kulinar-
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nych, bita śmietana, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny,
cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki, galaretki owocowe, galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, humus jako
pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda
ptaków, jagody konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja
w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir jako napój mleczny, kiełbaski
w cieście, kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spożywczy,
koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne,
korniszony, krem na bazie masła, krewetki nieżywe, krewetki
różowe nieżywe, krokiety, kwaśna śmietana, langusty nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, łosoś nieżywy, łój spożywczy, małże nieżywe jako mięczaki, małże nieżywe, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło
kakaowe, masło kokosowe jako olej kokosowy, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone,
migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe jako substytuty mleka, mleko sfermentowane, mleko
skondensowane, mleko sojowe jako substytut mleka, mleko
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka,
nasiona przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone,
nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej kokosowy, olej kostny jadalny, olej kukurydziany,
olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje jadalne, oliwki
konserwowane, opiekane wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, piccalilli jako marynowane
warzywa w pikantnym sosie musztardowym, pikle, placki
ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka,
potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki nieżywe, riażenka jako prażone zsiadłe mleko, rodzynki, ryby,
ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki
nieżywe, serwatka, skorupiaki nieżywe, skórki owocowe,
smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako kompot, strzykwy nieżywe,
surowce do produkcji tłuszczów jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie nieżywe, śmietana jako produkt
mleczarski, Tahiti jako pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze
jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk nieżywy, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, yakitori,
zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna,
żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż
gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi jako nadziewane
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kluski gotowane na parze, batony zbożowe, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery,
chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chow-chow jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos,
ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut
kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna,
czosnek mielony jako przyprawa, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa,
gimbap jako koreańskie danie z ryżu, glazury do szynki, glukoza jako artykuł spożywczy, gofry, gotowane potrawy
na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, guma do życia,
herbata, herbata mrożona, herbatniki petii-beurre, imbir jako
przyprawa, jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi jako pierogi nadziewane, jogurt mrożony
jako lody spożywcze, kakao, kanapki, kapary, karmelki jako
cukierki, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze,
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako
popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty i liście lako substytuty herbaty, lody, lód naturalny lub sztuczny, lukier
do ciast, lukrecja dla cukiernictwa, majonez, makaron nitki,
makaron rurki, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa,
mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki jako japońskich wytrawnych naleśników, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta
do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki,
napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okomiyaki jako japońskie wytrawne naleśniki, orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, papier jadalny, papla ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako przyprawy, pasta
migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pastylki jako wyroby
cukiernicze, pasztet w cieście jako pâté en croûte, pesto jako
sos, pielmieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, pieprz,
piernik, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe
jako sosy i marynaty, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, quiche, ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, mączka
z roślin strączkowych, ryż, sago, sajgonki, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych,
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, mąka sojowa,
sorbety jako lody, sos sojowy, sosy jako przyprawy, sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól
selerowa, spaghetti, suchary, sushi: syropy i melasa, szafran
jako przyprawa, środki wiążące do lodów spożywczych, tabule jako sałatka z kuskus, tacos jako danie meksykańskie,
tapioka, tarty z owocami, tortille, wafle ryżowe, wanilia jako
aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wareniki jako
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pierogi z nadzieniem, woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zboża, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy.
(210) 466914
(220) 2017 01 11
(731) JAROŃ JAROSŁAW, Nowa Wieś
(540) COLDNORD frozen food distribution

(531) 06.01.01, 06.01.04, 17.05.21, 27.05.01
(510), (511) 29 mrożone mięso i produkty mięsne, mrożone
wędliny, mrożone ryby i produkty rybne, małże, mrożone jaja
i produkty z jaj, mrożone warzywa i owoce, mrożone pędy
bambusa, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, mrożone przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, mrożone
potrawy gotowe, mrożone zupy i buliony, mrożone przekąski i desery, mrożone frytki, przystawki mrożone składające
się głównie z kurczaka, mrożone przystawki składające się
głównie z owoców morza, 30 pizze mrożone, mrożone makarony, kluski i pierogi, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane
mięsem, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone wyroby
piekarnicze, lizaki mrożone, lody spożywcze, lody w kostkach
mrożone kremy budyniowe, mrożone wyroby cukiernicze,
mrożone ciasta i torty jogurtowe, mrożone mleczne wyroby
cukiernicze, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody,
napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie
kawy, kakao lub czekolady, wyroby cukiernicze z mrożonego
jogurtu, mrożone mleczne desery w formie batonów, mrożone napoje frappe, makarony głęboko mrożone, mrożone
ciasto na ciastka, mrożone ciasto na brownie, mrożone ciasto - masa do pieczenia, mrożone ciasto na biszkopty z prato, 32 mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie
owoców.
466915
(220) 2017 01 11
COLDNORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BEDAR frozen food distribution

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 17.05.21
(510), (511) 29 mrożone mięso i produkty mięsne, mrożone
wędliny, mrożone ryby i produkty rybne, małże, mrożone jaja
i produkty z jaj, mrożone warzywa i owoce, mrożone pędy
bambusa, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
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z warzyw, mrożone przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), mrożone potrawy gotowe, mrożone zupy i buliony, mrożone przekąski
i desery, mrożone frytki, przystawki mrożone składające się
głównie z kurczaka, mrożone przystawki składające się głównie z owoców morza, 30 pizze mrożone, mrożone makarony,
kluski i pierogi, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem,
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone
paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone wyroby piekarnicze, lizaki mrożone, lody spożywcze, lody w kostkach mrożone
kremy budyniowe, mrożone wyroby cukiernicze, mrożone ciasta i torty jogurtowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, kakao lub
czekolady, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, mrożone
mleczne desery w formie batonów, mrożone napoje [frappe],
makarony głęboko mrożone, mrożone ciasto na ciastka, mrożone ciasto na brownie, mrożone ciasto (masa do pieczenia),
mrożone ciasto na biszkopty z prato, 32 mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie owoców.
466972
(220) 2017 02 01
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) ZBÓJNICKA
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze,
30 herbaty.
(210)
(731)

(210) 466984
(220) 2017 02 01
(731)	FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa
(540)	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing bezpośredni, badania opinii publicznej, badania rynkowe, rynkowe
badania opinii publicznej, skomputeryzowane badania rynkowe, usługi w zakresie badania rynku, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czasopism
elektronicznych on-line (nie do pobrania), dystrybucja filmów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie ceremonii przyznania
nagród za osiągnięcia, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, 42 badania
w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie
programów i oprogramowania komputerowego, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w sprawach oprogramowania
komputerowego, 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, dostarczanie żywności osobom
potrzebującym [usługi charytatywne], 44 doradztwo żywie-
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niowe, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne,
konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, przeprowadzanie testów psychologicznych, psychiatria, psychoterapia, badania medyczne, 45 badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sprawach
małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych.
467001
(220) 2017 02 01
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) Venus Nature w zgodzie z naturą
(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.22, 19.03.03, 19.03.25
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
467060
(220) 2017 02 03
S&W VERPACKUNG POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wietlin
Trzeci
(540) S&W Verpackung

(210)
(731)

(531)

27.01.05, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
24.17.02
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi.
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody kolońskie, wody toaletowe, kremy,
mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery
do włosów, odświeżacze do ust nie do celów leczniczych,
olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki
do zębów, toniki, żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji
włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary,
kremy do rąk, sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 5 balsamy do celów medycznych, sole
do kąpieli dla celów leczniczych, preparaty lecznicze przeciw łupieżowi, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do płukania ust do celów leczniczych, środki przeciw zrogowaceniu naskórka.
(210) 467022
(220) 2017 02 02
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE AQUA bella

(531) 27.05.01, 29.01.12, 19.01.03
(510), (511) 16 opakowania towarów z tworzyw sztucznych,
20 opakowania towarów z drewna, 39 usługi w zakresie pakowania i transportu towarów.
(210) 467080
(220) 2017 02 03
(731) SZCZEPANIK KRYSTYNA, Częstochowa
(540) MUSCLE POWER

(531) 16.01.05, 16.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające alginiany. suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety z białkiem
sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów
w proszku, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane
do celów medycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające
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się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko,
35 promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów diety i odżywek dla
sportowców.
467141
(220) 2017 02 06
MAŁKOWSKI JAROSŁAW AGENCJA FOTOGRAFICZNA
BANKFOTO, Opole
(540) bf bankfoto

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, promocja, usługi marketingowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
fotokopiowanie, powielanie dokumentów, 40 wywoływanie filmów fotograficznych, wykonywanie odbitek fotograficznych, kopiowanie zdjęć, usługi fotografii cyfrowej, usługi
drukowania, introligatorstwo, 41 usługi robienia zdjęć, fotoreportaży, studia fotograficzne.
467163
(220) 2017 02 06
KARKUSIŃSKA ELŻBIETA DOM SENIORA
WŚRÓD SWOICH, Konstantynów Łódzki
(540) DOM SENIORA ‘’Wśród Swoich’’

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 43 ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, 44 hospicja, opieka pielęgniarska,
opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna.
(210) 467200
(220) 2017 02 06
(731) SŁOTWINKA CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Trzciana
(540) SŁOTWINKA CENTRUM SA
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(531) 07.03.11, 07.01.08, 26.03.01, 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: lemoniady, likiery, wódki, wina, koniaki, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, piwo,
napoje i soki pomidorowe, soki owocowe, soki warzywne,
napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców, napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, środki wybielające, środki czyszczące, mydła, środki
perfumeryjne, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, antystatyczne preparaty do celów domowych, aromaty (olejki
aromatyczne), saszetki aromatyczne do bielizny, środki do zamaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, dezodoranty
do użytku osobistego, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, wody toaletowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, lakiery do paznokci, ozdoby
dla celów kosmetycznych, pasty, proszki, płyny do zębów,
pasty do butów, pasty do podłogi i mebli, produkty perfumeryjne, środki do prania, szampony, środki do toalety, przybory kuchenne oraz gospodarstwa domowego oraz pojemniki, pojemniki szklane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, kosze na chleb, przyrządy do czyszczenia, deski
do krojenia w kuchni, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła,
dozowniki papieru toaletowego, filtry nieelektryczne do kawy,
przybory kosmetyczne, pojemniki do kuchni, pojemniki
do lodu, sztućce, młynki ręczne do użytku domowego, mydelniczki, naczynia do picia, termosy do napojów, przybory
do użytku domowego, przybory kuchenne, zestawy do przypraw, serwisy, nakrycia stołowe, szczoteczki do zębów,
szczotki, naczynia szklane, tace papierowe, talerze, przybory
toaletowe, zestawy stołowe z metali nieszlachetnych, pojemniki termoizolacyjne na żywność, tytoń, przybory dla palaczy, cygara, fajki, zestawy dla palaczy, papierosy, tabaka,
zapalniczki dla palaczy, zapałki, mięso, drób, dziczyzna, bekon, słonina, buliony, chrupki ziemniaczane, filety rybne, flaki,
grzyby konserwowane, jaja, kapusta kwaszona, kiełbasy, konfitury, mięso konserwowane, produkty mleczne, mrożone
owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne,
owoce konserwowane, galaretki owocowe, potrawy na bazie ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sery, skorupiaki nieżywe, sosy mięsne,
szynka, śledzie, tłuszcze jadalne, zwierzyna łowna, żelatyna
do celów spożywczych, żywność solona, kawa, herbata, ryż,
cukier, aromaty i przyprawy do żywności, batony, biszkopty,
budynie, bułki, chleb, ciasta, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, enzymy do ciasta, grysiki, gumy do żucia, kakao, żywność dla dzieci, wyroby z kakao, kasze spożywcze, keczup,
lody spożywcze, majonezy, makarony, mąka spożywcza,
miód, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, ozdoby jadalne
do ciast, pasztety, przyprawy, pizze, potrawy na bazie mąki,
ryż, słodycze, sosy, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, rośliny zbożowe, produkty rolne, leśne,
ogrodnicze, grzyby świeże, korzenie spożywcze, kwiaty naturalne, owoce cytrusowe, owoce świeże, pożywienie dla
kotów, psów i innych zwierząt, rośliny, żywe ryby, warzywa
świeże, ziarno kawowe, surowe ziemniaki, zarodki, kiełki, zboże w ziarnach nieprzetworzone, skorupiaki żywe, artykuły
biurowe, papier, czasopisma, nienaświetlone błony fotograficzne, środki higieniczne, wata, pieluszki, podpaski, papier
toaletowy, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa fachowe doradztwo handlowe w zakresie organizacji sklepów
i ich wyposażenia, obsługi informatycznej handlu, dystrybu-
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cja materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem
handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia
handlu, badanie rynku, reklamowanie, reklamy telewizyjne,
radiowe, prasowe i wizualne w zakresie handlu, organizacja
wystaw, pokazów handlowych i reklamowych, pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów
franchisingowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym sklepów
samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory automatyczne,
kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie biur oraz
wynajem pozostałego wyposażenia pomieszczeń handlowych (nie sklasyfikowanego w innych klasach), udzielanie
porad handlowych konsumentom, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, sprawy dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 41 doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, gimnastyka, instrukcje, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, konkursy, organizowanie, kultura fizyczna, lekcje gimnastyki, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
nauka gimnastyki, nauka w zakresie sportu, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie
zajęć, organizowanie imprez gimnastycznych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
organizowanie konkursów sportowych, pokazy gimnastyczne, organizowanie i przygotowywanie imprez sportowych,
szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi klubów sportowych, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe związane
ze sportem, usługi sportowe, usługi sportowe i kulturalne,
usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji
fizycznej, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego jako
trening sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie treningu fizycznego, zajęcia sportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
bary, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], udostępnianie obiektów
i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na kongresy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal
konferencyjnych, restauracje, usługi restauracyjne, usługi
w zakresie bankietów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, usługi w zakresie zapewniania obiektów
na uroczystości, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, 44 doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, gabinety pielęgnacji skóry, łaźnie tureckie, usługi manicure, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż tajski,
masaże, refleksologia, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie obiek-
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tów i sprzętu saun, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
udostępnianie wanien do gorących kąpieli, usługi drenażu
limfatycznego, usługi fizjoterapii, usługi fryzjerskie, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kształtowania
brwi, usługi manicure i pedicure, usługi masażu stóp, usługi
medycyny alternatywnej, usługi pielęgnacji paznokci rąk,
usługi pielęgnacji stóp, usługi przedłużania rzęs, usługi refleksologiczne, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi
saun, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie makijażu permanentnego,
usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii,
usługi w zakresie ozdabiania ciała, usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi zabiegów na cellulitis, zabiegi depilacyjne.
467206
(220) 2017 02 07
DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) neess direction for your beauty

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 8 akcesoria kosmetyczne.
467244
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VOIGT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 21 sprzęt i przyrządy do utrzymywania czystości, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, ściągacze
gumowe z uchwytami, rękawice do prac domowych, mopy,
końcówki do mopów, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyżymaczki do mopów,
aparatura do aromatyzowania powietrza, dozowniki do detergentów, gąbki do użytku domowego, ścierki i ściereczki do czyszczenia, mycia, polerowania i szorowania, ścierki
do podłóg, szczotki do celów domowych, szczotki do mycia, czyszczenia i szorowania, szczotki do zamiatania, szufelki do zmiatania, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z preparatami, sprzętem i artykułami do czyszczenia, sprzątania i mycia, 37 serwis i naprawa sprzętu i urządzeń
do sprzątania, mycia i dozowania detergentów, 41 usługi
szkoleniowe i doradztwo dotyczące sprzątania i utrzymywania czystości, szkolenia praktyczno - teoretyczne z zakresu
profesjonalnego utrzymania czystości.
(210)
(731)

467275
(220) 2017 02 08
AQUACAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz

35

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT17/2017

(540) ARCOL IN INNOVATION IN BONDING

wych, video, danych teleinformatycznych m in. przy pomocy
Internetu / sieci komputerowej, sieci kablowej i satelitarnej,
przesyłanie informacji i wiadomości poprzez sms, komunikatory, pocztę elektroniczną, poczta elektroniczna, usługi
w zakresie agencji informacyjnych i prasowych, zbieranie,
opracowywanie, przekazywanie wiadomości i informacji.

(531) 26.01.05, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone do przemysłu, środki chemiczne dla przemysłu.

(210)
(731)

(210) 467287
(220) 2017 02 08
(731) ŚLEDZIKOWSKI TOMASZ DENI - PLUS, Częstochowa
(540) YESUMI
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki upiększające, maseczki kosmetyczne, maski do pielęgnacji
włosów, 5 substancje dietetyczne i odżywcze, środki przeciw
migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
mineralne suplementy diety, środki oczyszczające, środki przeczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, odżywcze
suplementy diety, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż do celów dietetycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, środki uspokajające, preparaty witaminowe, leki
wzmacniające, zioła lecznicze, 29 konserwowane, mrożone,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, produkty mleczne, warzywa suszone, warzywa i owoce
w puszkach, przeciery warzywne, sproszkowane owoce i warzywa, batony spożywcze na bazie orzechów i nasion, batony
organiczne na bazie orzechów i ziaren, napoje mleczne, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
koktajle owocowe, napoje warzywne i soki warzywne, koktajle
warzywne, napoje warzywno-owocowe, soki warzywno-owocowe, koktajle warzywno-owocowe, napoje dla sportowców.
(210) 467327
(220) 2017 02 09
(731)	FALTUS MAREK IRENEUSZ, Gdynia
(540) gdynia radio Świat w dobrym tonie!

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 38 prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych,
nadawanie, emisja i retransmisja radiowa, telewizyjna, video
w tym poprzez sieć komputerową / Internet, sieć kablową
i satelity, radiofonia, przesyłanie i rozpowszechnianie audycji
(programów) radiowych, telewizyjnych, video, przesyłanie
i rozpowszechnianie nagrań fonograficznych i nagrań video, dźwięku, głosu, muzyki, obrazu, wiadomości, informacji
dźwiękowych, głosowych, tekstowych, graficznych, obrazo-

467339
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA
Ogórkowa z batatami

(531)

25.01.15, 29.01.15, 03.07.03, 08.07.01, 05.09.24, 27.05.01,
27.05.24
(510), (511) 29 zupy, zupa ogórkowa, zupa ogórkowa
z batatami.
467340
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA
Krem paprykowy z serem mozzarella

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.03, 08.07.01, 08.03.08,
08.03.09, 05.13.25
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem paprykowy,
zupa krem paprykowy z serem mozzarella.
(210)
(731)

467341
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
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(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA
Krem pieczarkowy z czarnuszką

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.01, 03.07.03, 25.01.15,
05.05.12, 05.05.21
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem pieczarkowy, zupa krem pieczarkowy z czarnuszką.
467342
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) w 100% NATURALNA PROFi Moje odkrycie ZUPA
Ze świeżych pomidorów z lubczykiem
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.01, 08.07.03, 03.07.03,
05.09.21
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa pomidorowa.
(210)
(731)

467347
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
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(540) PROFi Sos Boloński bez glutaminianu
monosodowego bez barwników
PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531)

03.07.03, 05.09.06, 05.09.17, 05.03.11, 05.07.02, 08.05.01,
08.07.03, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01, 19.03.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy mięsne, sos mięsny z warzywami,
sos do makaronu, sos boloński.
467349
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) PROFi Sos Grzybowy bez konserwantów bez
glutaminianu monosodowego PRODUKT
BEZGLUTENOWY

(210)
(731)

(531)

03.07.03, 05.11.05, 05.09.06, 05.03.22, 05.07.02, 08.07.03,
08.07.17, 11.03.20, 25.01.01, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy warzywne, sos grzybowy.
(210)
(731)

467351
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
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(540) PROFi Sos Słodko-Kwaśny bez glutaminianu
monosodowego bez konserwantów bez barwników

(531)

03.07.03, 11.03.20, 05.07.03, 05.09.15, 05.07.17, 05.09.01,
19.03.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy warzywne, sos słodko-kwaśny.
(210) 467356
(220) 2017 02 09
(731) BARTOS JAROSŁAW P.H.U. ALGO, Wieluń
(540) DROMADER

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, osłony pancerne, niemetalowe,
spustowe rury niemetalowe, sztywne rury niemetalowe
[budownictwo].
467386
(220) 2017 02 10
STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia
(540) Max

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie
jak: wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce,
opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice,
ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe,
giętarki, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze
przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarowni-
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ce, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki,
wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty
pił do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn,
przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki
i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy
elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy
paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna,
wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze - mianowicie:
roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów - mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza, akcesoria do pił łańcuchowych - mianowicie:
łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy
takie jak: silniki elektryczne, silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej
towarów takich jak elektronarzędzia ręczne i stacjonarne,
takie jak: wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, pity tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki,
strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice,
ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe,
giętarki, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze
przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki,
wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty
pił do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn,
przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki
i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy
elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy
paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna,
wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze szlifujące, tarcze ostrzące,
tarcze polerujące, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej
towarów takich jak akcesoria spawalnicze - mianowicie:
roboty, palniki, elektrody, głowice, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej
i internetowej towarów takich jak akcesoria do kompresorów
- mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak akcesoria do pił
łańcuchowych - mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice
do pił, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki
spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak:
wałki silnikowe, przekładnie silnikowe, filtry do maszyn,
świdry.
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467427
(220) 2017 02 10
NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane
(540) NOSALOWY
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania,
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości,
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, wynajem sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny
do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem
oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, bali na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny:
telefax, komputer, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi
w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi
lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska,
łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki,
leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach
medycznych.
(210)
(731)

(210) 467447
(220) 2017 02 10
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) NewEX H2020-MSCA-RISE-2017

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, pokazy - kształcenie praktyczne,
42 badania naukowe, techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, pomiary - kalibrowanie, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich.
467466
(220) 2017 02 10
PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540)	FIBROPLUS
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty,
antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa(210)
(731)
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raty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki czyszczące,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(210) 467489
(220) 2017 02 13
(731) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec
(540) SZLAK BURSZTYNOWY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania,
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości,
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi w zakresie muzeów,
usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny
kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki,
nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi
wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych
on-Iine, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów
dydaktycznych, treści video, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych
i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny
i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet, 43 usługi
hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach,
pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi
gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach,
stołówkach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające
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na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, 44 usługi związane
z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów
odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsultacje lekarskie we wszystkich
specjalnościach medycznych.
(210)
(731)
(540)

Nr ZT17/2017

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne na bazie
produktów pszczelopochodnych, 5 preparaty, w tym maści,
kremy, lecznicze lub wspomagające leczenie na bazie produktów pszczelopochodnych.
(210)
(731)
(540)

467583
(220) 2017 02 14
CREATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy

467534
(220) 2017 02 13
VENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 25.07.01, 25.07.08
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina
[odzież], 35 reklama.
(531) 07.01.13, 26.01.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, przetwory z mięsa, wyroby wędliniarskie,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa i warzyw, drób, dziczyzna,
ryby, warzywa i owoce przetworzone, gotowane, konserwowane
i suszone, marmolady, dżemy, konfitury, owoce w syropie, galaretki, grzyby przetworzone i suszone, wyroby nabiałowe, wyroby mleczarskie, masło, sery, jaja, wyroby olejarskie, 30 pieczywo
i wyroby piekarnicze, mąka i produkty zbożowe, kasze, wyroby
cukiernicze, ciasta, ciastka, herbatniki, biszkopty, czekolada, cukierki, słodycze, przyprawy, aromaty spożywcze, miód, produkty
pszczelarskie, kawa, herbata, kakao, zioła suszone przetworzone,
35 usługi w zakresie franchisingu, sprzedaż (detaliczna oraz hurtowa), w tym także wysyłkowa produktów spożywczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, oferowanie
w mediach produktów mięsnych i warzywnych dla detalicznego
handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, fakturowanie, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, analiza kosztów, księgowość, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
467563
(220) 2017 02 15
DECONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki
(540) ApiSilver
(210)
(731)

467586
(220) 2017 02 14
BIZON INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomice
(540) BIZON

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.04.04, 03.04.13
(510), (511) 6 metalowe elementy mocujące - zszywki, sztyfty,
spinki, gwoździe, 7 narzędzia mocujące z napędem pneumatycznym, spalinowym (gazowym) i elektrycznym - gwoździarki,
zszywacze, spinacze, sztyfciarki, wkrętarki, wiertarki, pistolety
do klejów termotopliwych, maszyny i urządzenia do automatycznego montażu wyrobów za pomocą gwoździarek, sztyfciarek, zszywaczy, spinaczy (maszyny, których częściami/wyposażeniem są gwoździarki, sztyfciarki, zszywacze, spinacze),
kompresory, 8 narzędzia mocujące z napędem mechanicznym
(ręczne) - zszywacze, sztyfciarki i spinacze, 35 prowadzenie sklepu/hurtowni z towarami wymienionymi w powyższych klasach:
metalowe elementy mocujące - zszywki, sztyfty, spinki, gwoździe, narzędzia mocujące z napędem pneumatycznym, spalinowym (gazowym) i elektrycznym - gwoździarki, zszywacze,
spinacze, sztyfciarki, wkrętarki, wiertarki, pistolety do klejów termotopliwych, maszyny i urządzenia do automatycznego montażu wyrobów za pomocą gwoździarek, sztyfciarek, zszywaczy,
spinaczy (maszyny, których częściami/wyposażeniem są gwoździarki, sztyfciarki, zszywacze, spinacze), kompresory, narzędzia
mocujące z napędem mechanicznym (ręczne) - zszywacze,
sztyfciarki i spinacze , 42 działalność usługowa w zakresie doradztwa i wprowadzania nowych technologii złączeniowych.
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(210) 467596
(220) 2017 02 14
(731) SZCZERBIŃSKA DARIA, Międzyzdroje
(540) WOLIN-TRAVEL Wynajem apartamentów
FeWo-Vermietung

(531)

27.05.01, 29.01.12, 01.17.12, 01.15.24, 06.03.03, 18.04.01,
18.04.02
(510), (511) 36 nieruchomości - agencje, 43 noclegi
- wynajmowanie.
(210) 467611
(220) 2017 02 15
(731) KAWECKI PIOTR, Radom
(540) ITBoom we can do IT

Nr ZT17/2017

(210) 467626
(220) 2017 02 15
(731) SOCHA ROBERT MATBAU, Łódź
(540) matbau

(531) 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejowe do celów budowlanych, 2 pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne
kompozycje trwale lub tymczasowe, w szczególności farby
i lakiery, preparaty zabezpieczające do metali, podkłady, powłoki gruntowe, podkłady do konserwacji drewna, środki
zabezpieczające przed niszczeniem murów w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych, rozpylanych,
w tym w aerozolu oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów, substancje barwiące do dodawania do zaprawy, 17 kleje izolacyjne, materiały ciepłochronne, ognioodporne materiały izolacyjne, preparaty płynne, półpłynne
i w postaci proszku do rozprowadzania cieczą, przeznaczone
do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących
w budownictwie, zaprawy izolacyjne, żywice ochronne,
19 budowlane masy bitumiczne, cementowe powłoki budowlane, materiały budowlane niemetalowe, masy tynkarskie, zaprawy budowlane.
467634
(220) 2017 02 15
ZARAŃSKI MAREK, TOKARSKI MAREK, TETWEJER
TOMASZ AQUICK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) ŚWIEŻO PALONA QUICK coffee

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi konsultingowe i wdrożeniowe w obszarze systemów wspierających zarządzanie relacjami
z klientami - Customer Relationship Management (CRM)
oraz wspierających biznes, usługi doradcze, w szczególności
projektowanie, tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, hosting systemów CRM i aplikacji
biznesowych, wsparcie techniczne i biznesowe w zakresie
systemów informatycznych.
467621
(220) 2017 02 15
WRÓBLEWSKI MARCIN GALAXY PROJECT
MANAGEMENT, Wrocław
(540) central café nice place and deli
(210)
(731)

(531) 05.07.01, 01.15.15, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
takich jak ekspresy do kawy i akcesoria do ekspresów, kawa,
herbata, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem
systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, 37 regulacja, konserwacja i naprawa ekspresów do kawy i ich części,
40 palenie i przetwarzanie kawy, przetwarzanie żywności
i napojów, 43 wynajem ekspresów do kawy, dostarczanie
kawy do biur.
(210) 467667
(220) 2017 02 16
(731)	FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOŚLARSTWO, Poznań
(540) POZNAŃ CITY OF ROWING FWW

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
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(531) 03.04.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.04.02
(510), (511) 41 usługi związane ze sportem i kulturą fizyczną,
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, wypoczynkowych, treningowych, widowiskowych,
zabawowych, użytkowanie obiektów sportowych poprzez
ich wynajem innym podmiotom gospodarczym na imprezy
sportowe, zabawowe, widowiskowe, okolicznościowe, kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie zawodów, konkursów i pokazów w zakresie sportu,
rekreacji oraz rehabilitacji, organizowanie szkoleń sportowych
wśród dzieci i młodzieży, publikowanie książek i materiałów
szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, usługi organizowania
i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania wypoczynku, udostępnianie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, udostępnianie sprzętu sportowego,
usługi wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi
informacji o rekreacji, imprezach sportowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
467698
(220) 2017 02 16
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka
(540) Głowica kumulacyjno-odłamkowa GK-1 HEAT
(510), (511) 13 głowice kumulacyjno - odłamkowe zaelaborowane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic
kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania
na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic kumulacyjno - odłamkowych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic kumulacyjno - odłamkowych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania
techniczne z zastosowaniem głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach.
(210)
(731)

(210) 467699
(220) 2017 02 16
(731) BERNAT MARIUSZ, Elbląg
(540) eco&fit

Nr ZT17/2017

na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic kumulacyjno - odłamkowych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic kumulacyjno - odłamkowych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania
techniczne z zastosowaniem głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach.
467727
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 560
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, nielecznicze produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary
z lub bez składników dezynfekujących.
(210)
(731)

(210) 467728
(220) 2017 02 17
(731) RZĄDEK KRZYSZTOF, Kraków
(540) pewex

(531) 27.0501, 29.01.13
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, dodatki odżywcze, suplementy diety.
467700
(220) 2017 02 16
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka
(540) Głowica kumulacyjno-odłamkowa GK-1 HEAT IR
(510), (511) 13 głowice kumulacyjno - odłamkowe zaelaborowane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic
kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych,
dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD i DVD,
kasety video, płyty fonograficzne, taśmy magnetyczne,
16 wydawnictwa literackie, wydawnictwa książkowe, wydawnictwa reklamowe, plakaty, fotografie, 35 sprzedaż dla
osób trzecich w sklepach, hurtowniach i Internecie filmów,
nagrań video, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną, usługi agencji reklamowo-promocyjnej, wynajmowa-
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nie miejsca i czasu na umieszczanie ogłoszeń lub reklam
w środkach masowego przekazu i w Internecie, usługi
w zakresie impresariatów, sprzedaż muzyki cyfrowej przez
Internet, dystrybucja plików cyfrowych muzycznych w Internecie na stronach WWW, sprzedaż publikacji cyfrowych
w postaci e-booków, 41 usługi w zakresie organizowania
i obsługi imprez artystycznych, informacji o imprezach
artystycznych, komponowania utworów muzycznych,
organizowania i wykonywania koncertów, usługi w zakresie wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
usługi w zakresie nagrywania filmów i muzyki, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi
wydawnicze, prowadzenie studia nagrań, wykonywanie
koncertów rozrywkowych, reprodukcja zapisanych nośników informacji.
467735
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 575
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty,
mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia,
środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące,
środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń,
środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza
stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty
do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające
osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania
pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek,
preparaty czyszczące do dywanów, nielecznicze produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(210)
(731)

(210)
(731)

467753
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

Nr ZT17/2017

(540) GASTRO-PUR VC 642

(531) 01.01.04, 01.01.09, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, nielecznicze produkty toaletowe,
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących.
467755
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice Wykładziny dywany ekstrakcja VC 573

(210)
(731)
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(531) 09.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, nielecznicze produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary
z lub bez składników dezynfekujących.
(210) 467801
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) Creamer
(510), (511) 1 alginiany dla przemysłu spożywczego, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności, dodatki chemiczne do stosowania jako
środki wiążące w paszach granulowanych, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, emulgatory
do stosowania w produkcji żywności, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy do nadawania
smaku, enzymy wspomagające trawienie, enzymy do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, estry polioli do stosowania jako składniki artykułów żywnościowych, intensyfikatory
smaku do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty
do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury bakterii mlekowych na użytek branży spożywczej, kwasy do użytku przy
przygotowywaniu pasz dla zwierząt, mieszanki do konserwacji żywności, oleje do konserwacji żywności, polepszacze
smaku do żywności, polisacharydy do użytku przy barwieniu,
polisacharydy do użytku przy konserwowaniu, polisacharydy
do użytku przy produkcji artykułów spożywczych, preparaty
chemiczne do stosowania w przemyśle spożywczym, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych,
preparaty chemiczne do utrzymywania świeżości artykułów
spożywczych, preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty enzymatyczne dla
przemysłu spożywczego, produkty chemiczne do konserwowania żywności, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne
do stabilizacji artykułów spożywczych, proteiny dla przemysłu spożywczego, przyprawy chemiczne [do produkcji
żywności], sztuczne preparaty słodzące, środki do poprawy
smaku do artykułów spożywczych, środki przeciwzbrylające
do użytku w produkcji paszy dla zwierząt, środki przeciwpieniące do użytku w przemyśle przetwórstwa spożywczego,
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środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator
produktów używany do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
30 aromaty do żywności, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe
[inne niż olejki eteryczne], esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], glutaminian do celów
spożywczych, granulki soli do konserwowania żywności, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], konserwanty do żywności dla zwierząt [sól], mieszanki przypraw, naturalne
substancje słodzące, preparaty przyprawowe, produkty wiążące do kiełbas, słone aromaty spożywcze do żywności [inne
niż olejki eteryczne], sól do konserwowania żywności, solone
dodatki smakowe do żywności dla zwierząt [inne niż oleje
eteryczne], substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substancje nadające smak jako
dodatek do jedzenia [inne niż olejki eteryczne], syntetyczne środki zagęszczające do żywności, wzmacniacze smaku
do żywności [inne niż olejki eteryczne], nasiona anyżu, anyż
gwiaździsty, aromatyczne preparaty do żywności, preparaty
stabilizujące do bitej śmietany, budynie, cukier kandyzowany do celów spożywczych, cykoria (substytut kawy), napoje
na bazie czekolady, esencje do artykułów żywnościowych
(z wyjątkiem esencji i olejków eterycznych), glukoza do celów
spożywczych, gluten do celów spożywczych, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao
za wyjątkiem wyrobów cukierniczych, aromaty kawowe,
preparaty roślinne zastępujące kawę, keczup, zagęszczacze
do kiełbas, koncentrat słodu do celów spożywczych, środki
wiążące do lodów spożywczych, majonezy, mąka gorczycowa, mąka spożywcza, syrop z melasy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, musztarda,
naleśniki, ocet, przyprawy, mączka z roślin strączkowych, sól
selerowa, sosy, sól do konserwowania żywności, środki wiążące do kiełbas, przyprawy z wodorostów, 31 artykuły i preparaty spożywcze dla zwierząt, karmy, pasze i pokarmy dla
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, substancje słodzące i naturalne wzmacniacze smaku
do spożycia przez zwierzęta, preparaty aromatyczne do spożycia przez zwierzęta, preparaty i koncentraty na bazie ziół
wzmacniające pasze zwierzęce.
467815
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice Okna i lustra VC 520

(210)
(731)

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
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preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty
do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
produkty toaletowe, wszystkie wyżej wymienione towary
z lub bez składników dezynfekujących.
(210) 467862
(220) 2017 02 20
(731) CHAŁUPA LESZEK, Elbląg
(540) PPA D-103
(510), (511) 1 akceleratory do przyspieszania reakcji chemicznych, bezchlorowe mieszaniny utleniające do wanien do gorących kąpieli, bezchlorowe mieszaniny utleniające do basenów, bezchlorowe mieszaniny utleniające do spa,
biochemiczne substancje [inne niż do celów medycznych],
chemiczne czynniki synergiczne, chemiczne preparaty
do uzdatniania gleby, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki oczyszczające do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemiczne środki oczyszczające gaz, chemiczne środki
pomocnicze do przemysłu włókienniczego, chemiczne środki
pomocnicze do przemysłu papierniczego, chemiczne środki
rozjaśniające do użytku przemysłowego, chemiczne środki
wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w nauce, chemiczne środki wspomagające do użytku w przemyśle, chemiczne substancje
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne substancje do użytku w produkcji, chemikalia czyszczące, chemikalia do celów oczyszczania
wody, chemikalia do chromatografii, chemikalia do oczyszczania ścieków do użytku przemysłowego, chemikalia do stosowania w przemyśle elektronicznym, chemikalia do stosowania
w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, chemikalia
do stosowania w procesach uzdatniania wody, chemikalia
do uzdatniania wody, chemikalia do użytku w basenach, chemikalia do użytku w kąpielach zanurzeniowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], chemikalia do użytku w przemyśle
agrochemicznym, chemikalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, chemikalia do użytku w produkcji farmaceutyków,
chemikalia do użytku w przemyśle mikroelektronicznym, chemikalia o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych [inne
niż medyczne lub weterynaryjne], chemikalia przemysłowe,
chemikalia stosowane w patologii [inne niż medyczne i weterynaryjne], chemikalia używane do produkcji materiałów lub
tkanin, chemikalia używane w rolnictwie, chloran sodu, chlorany, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych,
dodatki chemiczne, dodatki chemiczne do dezynfekcji wody,
dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki
chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do obróbki masy
papierniczej, dodatki chemiczne do pestycydów, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych stosowanych w odwiertach
naftowych, dodatki chemiczne do płynów wiertniczych, dodatki chemiczne do produktów naftowych, dodatki chemiczne do spoiw stosowanych w odwiertach naftowych, dodatki
chemiczne do stabilizacji otworów wiertniczych w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne do stosowania przy wierceniu podziemnych szybów gazowych, dodatki chemiczne
do stosowania w wierceniu, dodatki chemiczne do stosowa-
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nia przy remoncie kapitalnym podziemnych szybów, dodatki
chemiczne do stosowania w produkcji kosmetyków, dodatki
chemiczne do użycia w płuczkach wiertniczych, dodatki chemiczne do użytku w wierceniu podziemnych szybów naftowych, dodatki chemiczne do użytku w oczyszczaniu wody,
dodatki chemiczne do użytku w przemyśle, dodatki chemiczne do użytku w realizacji podziemnych szybów gazowych,
dodatki do wody do druku offsetowego, katalizatory chemiczne stosowane w oczyszczaniu gazów syntezowych i olefinów,
katalizatory chemiczne stosowane w eksploatacji zakładów
produkcyjnych syntezy metanolu, katalizatory biochemiczne,
katalizatory, katalizatory do krakingu stosowane w przemyśle
naftowym, katalizatory do krakowania węglowodorów, katalizatory do procesów chemicznych i biochemicznych, katalizatory do stosowania w procesach chemicznych, katalizatory
do użytku w produkcji przemysłowych środków chemicznych,
katalizatory do użytku w procesach niebiologicznych, katalizatory do użytku w procesie rafinacji węglowodorów, katalizatory do użytku w produkcji gumy, mieszaniny chemiczne
do obróbki tkanin, mieszaniny chemiczne do pochłaniania
węglowodorów, mieszaniny chemiczne do stosowania
w przemyśle budowlanym wodno-lądowym, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny
chemiczne do wytwarzania papieru, mieszaniny chemiczne
do wykańczania tkanin, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych, mieszaniny odczynników chemicznych inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, mieszaniny odczynników chemicznych
w formie zestawów inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny ozonu i tlenu, inne niż do celów medycznych, mieszanki chemiczne do użytku w wierceniu szybów i ich konserwacji, mieszanki chemiczne do kontroli
wycieku niebezpiecznych odpadów, nadchlorany, nadtlenki
nieorganiczne do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorganiczne
do użytku w gospodarce leśnej, nieorganiczne środki strącające do oczyszczania wody pitnej, nieorganiczne środki strącające do oczyszczania ścieków, nieorganiczne substancje chemiczne do celów przemysłowych, nieorganiczne substancje
chemiczne do użytku naukowego, nieorganiczne związki chemiczne, odczynniki chemiczne do celów naukowych inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki
chemiczne do celów niemedycznych, odczynniki chemiczne
do celów laboratoryjnych inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do określania podatności inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
odczynniki chemiczne do odkażania gazów, odczynniki chemiczne do oczyszczania gazów, odczynniki chemiczne do stosowania w biotechnologii inne niż do użytku medycznego
lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do użytku w diagnozie inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
odczynniki chemiczne do identyfikacji mikroorganizmów,
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do badania zawartości chloru, odczynniki
chemiczne dla biologii molekularnej inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki analityczne [inne
niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki chemiczne do użytku w testach analitycznych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki
chemiczne do użytku w identyfikacji drożdży przy użyciu asymilacji cukrów, odczynniki chemiczne do użytku w przemyśle,
odczynniki chemiczne do użytku w badaniach genetycznych,
odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, odczynniki chemiczne stosowane w testach diagnostycznych inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, odczynniki chemiczne stosowane z analizatorami immunologicznymi inne niż do użytku medycznego

45

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne do celów naukowych, odczynniki diagnostyczne nie do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne inne
niż do użytku w laboratoriach medycznych, odczynniki diagnostyczne do użytku in vitro w dziedzinie biochemii, chemii
klinicznej i mikrobiologii, odczynniki diagnostyczne inne niż
do użytku medycznego, do sprzedaży w zestawach, odczynniki diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego,
odczynniki diagnostyczne in vivo do użytku naukowego, odczynniki do analiz chemicznych, odczynniki do analiz bakteriologicznych wody kultur [inne niż do użytku medycznego
lub celów weterynaryjnych], odczynniki do amplifikacji kwasu
nukleinowego [inne niż do celów medycznych], odczynniki
do analizy chemicznej, odczynniki do analiz mikrobiologicznych [inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do badań do użytku przemysłowego, odczynniki do badań [inne niż do użytku medycznego],
odczynniki do badań medycznych, odczynniki do badań naukowych, odczynniki do celów przemysłowych, odczynniki
do celów naukowych, odczynniki do badania na odporność
inne niż do użytku medycznego, odczynniki do celów badawczych, odczynniki do badań naukowych lub medycznych, odczynniki do testów chemicznych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], odczynniki do stosowania w urządzeniach
naukowych do analizy chemicznej i biologicznej, odczynniki
do testowania roztworów wodnych [inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do testowania sterylności sprzętu medycznego, odczynniki do testowania sterylności farmaceutyków i wstrzykiwanych roztworów,
odczynniki do testowania wody, odczynniki do użytku naukowego, odczynniki do użytku w analizach [inne niż do użytku
medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku w analizach geofizycznych, odczynniki do użytku w analizach środowiskowych, odczynniki do użytku w diagnostyce
in vitro [inne niż medyczne], odczynniki do użytku w badaniach geofizycznych, odczynniki do użytku w próbach analitycznych [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], odczynniki do użytku w procesach biologicznych [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], odczynniki
do użytku z analizatorami [inne niż do użytku medycznego
lub celów weterynaryjnych], odczynniki do wytrawiania
do użytku przemysłowego, odczynniki do wytrawiania
do użytku w produkcji, odczynniki i preparaty diagnostyczne,
z wyjątkiem tych do użytku medycznego i weterynaryjnego,
odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego, odczynniki
laboratoryjne [inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego przy analizowaniu węglowodorów, odczynniki używane
do badań środowiskowych, odczynniki używane do testów
diagnostycznych [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], płuczki wiertnicze do użytku w wierceniu szybów
naftowych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych,
płuczki do wiercenia skał, płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych w szybach naftowych, płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych w szybach
gazowych, płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych w szybach geotermalnych, płyny do użytku
w transporcie materiałów cząsteczkowych w studniach wodnych, płyny do wiercenia skał, płyny wspomagające do użytku
wraz z dodatkami do iłowych płuczek wiertniczych, płyny
wspomagające do użytku wraz z dodatkami do papieru, pochłaniacze gazów jako substancje aktywne, preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do biologicznej obróbki ścieków, preparaty chemiczne do celów naukowych [innych niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego], preparaty chemiczne
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do oczyszczania wody, preparaty chemiczne do stosowania
w przemyśle spożywczym, preparaty chemiczne do użytku
w wytwarzaniu papieru, preparaty chemiczne do użytku
w produkcji środków farmaceutycznych, preparaty chemiczne
do użytku przy obróbce odwiertów, preparaty chemiczne
do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty
chemiczne do użytku przy zmiękczaniu wody, preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, preparaty chemiczne
do wiązania gazowych odpadów przemysłowych, preparaty
chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne
do zapobiegania gromadzenia się tłuszczu w ściekach, preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się tłuszczu
w tłuszczownikach, preparaty chemiczne do zapobiegania
patogennym infekcjom u roślin, preparaty chemiczne do zobojętniania wody, preparaty chemiczne przeznaczone do oczyszczania wody w basenach pływackich, preparaty chemiczne
stosowane w oczyszczaniu wody, preparaty chemiczne stosowane w produkcji biocydów, preparaty diagnostyczne do celów naukowych, preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego inne niż do użytku medycznego,
preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne stosowane w pracach naukowych, preparaty do biologicznego
oczyszczania wody, preparaty do czyszczenia przemysłowego
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do klarowania, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania wody, preparaty oksydacyjne, produkty chemiczne do celów biotechnologicznych
[przemysłowe], produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne do oczyszczania ścieków, produkty
chemiczne do oczyszczania wody w basenach spa (z możliwością pływania), produkty chemiczne do płuczek wiertniczych,
produkty chemiczne do płynów wiertniczych, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości owoców, produkty
chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości warzyw, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości
kwiatów ciętych, produkty chemiczne do stosowania w wodnych systemach grzewczych, produkty chemiczne do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, produkty chemiczne do uzdatniania wody pitnej, produkty chemiczne
do uzdatniania wody, produkty chemiczne do zmiękczania
wody, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce,
produkty chemiczne stosowane do separacji [inne niż medyczne lub weterynaryjne], produkty chemiczne stosowane
w przemyśle, przemysłowe nieorganiczne środki chemiczne,
przemysłowe substancje chemiczne stosowane w uzdatnianiu wody chłodzącej w obiegowych systemach chłodzących,
przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji lakierów, przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji
pokostów, przemysłowe środki chemiczne wskazujące
na ukończenie procesu sterylizacji, sole sodowe [preparaty
chemiczne], sole sodowe (związki chemiczne), środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytniczych, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa,
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne do analizy laboratoryjnej, oprócz środków
do celów medycznych i weterynaryjnych, środki chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych i we-
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terynaryjnych, środki chemiczne do badania wody, środki chemiczne do celów naukowych, środki chemiczne do kontroli
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, środki chemiczne
do obróbki odpadów, środki chemiczne do oczyszczania
wody stosowane w basenach, środki chemiczne do oczyszczania wody, środki chemiczne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, środki chemiczne do produkcji papieru, środki
chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym
[inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy,
środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do stosowania w akwariach, środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem, środki chemiczne do uzdatniania wody zęzowej, środki
chemiczne do użytku w akwariach [inne niż farmaceutyki],
środki chemiczne do użytku w przemyśle papierniczym, środki chemiczne do użytku w obróbce materiałów włókienniczych [inne niż do prania], środki chemiczne do użytku
w akwariach [inne niż środki farmaceutyczne], środki chemiczne do użytku w przemyśle gazowniczym, środki chemiczne
do użytku w produkcji kosmetyków, środki chemiczne
do użytku w wierceniu szybów, środki chemiczne do użytku
w rafinacji ropy naftowej, środki chemiczne do użytku w rafinacji ciekłych węglowodorów, środki chemiczne do użytku
w przemyśle rafineryjnym, środki chemiczne do użytku
w branży petrochemicznej, środki chemiczne do użytku
w wierceniu szybów geotermalnych, środki chemiczne
do użytku w tworzeniu odwiertów gazowych, środki chemiczne do użytku w obróbce ciekłych węglowodorów, środki chemiczne do użytku w przemyśle naftowym, środki chemiczne
do użytku w tworzeniu odwiertów naftowych, środki chemiczne do zastosowania w produkcji, środki chemiczne stosowane jako dodatki w procesie obróbki w branży petrochemicznej, środki chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym,
środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne stosowane w neutralizowaniu substancji radioaktywnych, środki do płukania systemów chłodniczych, środki do płukania systemów grzewczych, środki
do uzdatniania wody, środki do uzdatniania wody w akwariach, środki do zwalczania drobnoustrojów stosowane w produkcji, środki grzybobójcze [dodatki chemiczne do -], środki
kontroli filtracji do płynów wiertniczych do szybów podziemnych, środki kontroli filtracji do płynów do remontu podziemnych odwiertów, środki kontroli filtracji do płynów do wykańczania podziemnych odwiertów, środki modyfikujące w postaci
mieszanek chemicznych, substancje chemiczne do analiz
w laboratoriach, substancje chemiczne do analiz naukowych
[inne niż medyczne lub weterynaryjne], substancje chemiczne do analiz laboratoryjnych [inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych], substancje chemiczne do badań naukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], substancje chemiczne do celów przemysłowych, substancje chemiczne
do ochrony środowiska, substancje chemiczne do oczyszczania wody, substancje chemiczne do stosowania w opracowywaniu produktów biotechnologicznych, substancje chemiczne
do stosowania w biotechnologicznych procesach produkcyjnych, substancje chemiczne do stosowania w akwakulturze,
substancje chemiczne do tłumienia nieprzyjemnego zapachu
wody, substancje chemiczne do tłumienia smaku wody, substancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu gazów trujących, substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów toksycznych, substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów
cuchnących, substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów trujących, substancje chemiczne do uzdatniania ścieków,
substancje chemiczne do usuwania zanieczyszczeń z rozpuszczalników do obróbki gazów, substancje chemiczne do użyt-
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ku w rozpuszczaniu gazów toksycznych, substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów cuchnących,
substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów
trujących, substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu
gazów toksycznych, substancje chemiczne do użytku w przemyśle wydobycia ropy naftowej, substancje chemiczne
do użytku w rozpuszczaniu gazów cuchnących, substancje
chemiczne do użytku w procesach bioluminescencyjnych,
substancje chemiczne do użytku w przemyśle biochemicznym, substancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania
rozrostowi pleśni, substancje chemiczne stosowane do klarowania wody, substancje chemiczne stosowane w klarowaniu
wody, substancje chemiczne stosowane w oczyszczaniu
wody, substancje chemiczne jako składniki do użytku w procesie produkcyjnym, substancje chemiczne używane w wiertnictwie naftowym, substancje diagnostyczne inne niż do celów medycznych, substancje do celów naukowych, substancje
do kontrolowania wzrostu wodorostów, substancje do oczyszczania płynów, substancje do oczyszczania gazów, substancje
do użytku w akwakulturze [inne niż farmaceutyczne], substancje do użytku w laboratoriach, surowe środki chemiczne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], preparaty chemiczne do uzdatnianie wody, utleniacze chemiczne
stosowane do produkcji obwodów drukowanych, wodorosiarczyn sodu.
467863
(220) 2017 02 20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) PARA
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 lakiery, środki impregnujące, barwniki, bejce,
farby akrylowe, farby ftalowe, farby emulsyjne zewnętrzne
i wewnętrzne, pokosty, 37 usługi budowlane, malowanie
mieszkań i budynków.
467900
(220) 2017 02 20
REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) THe BRAIN eMbasSY
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej,
organizowanie wystaw, spotkań, konferencji w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych oraz zarządzanie komputerowymi bazami danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie w działalności gospodarczej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, mebli biurowych, usługi zarządzania biurem,
usługi administracji biurowej, prace biurowe, usługi sekretarskie, usługi menedżerskie, pozyskiwanie i zarządzanie personelem, outsourcing, usługi zaopatrzenia osób trzecich, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi badania
rynku, w tym w celach handlowych, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w zakresie obrotu
nieruchomościami, leasing i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
wynajem nieruchomości komercyjnych, administrowanie
i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia,
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, usługi edukacyjne, usługi
w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek,
periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video,
kształcenie praktyczne, organizacja zjazdów, organizowanie
konkursów (edukacyjnych, naukowych, rozrywkowych), organizowanie gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji.
467901
(220) 2017 02 20
REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BRAIN EMBASSY
(510), (511) 35 reklama, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej,
organizowanie wystaw, spotkań, konferencji w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych oraz zarządzanie komputerowymi bazami danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie w działalności gospodarczej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia

Nr ZT17/2017

biurowego, mebli biurowych, usługi zarządzania biurem,
usługi administracji biurowej, prace biurowe, usługi sekretarskie, usługi menedżerskie, pozyskiwanie i zarządzanie personelem, outsourcing, usługi zaopatrzenia osób trzecich, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi badania
rynku, w tym w celach handlowych, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w zakresie obrotu
nieruchomościami, leasing i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
wynajem nieruchomości komercyjnych, administrowanie
i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia,
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, usługi edukacyjne, usługi
w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek,
periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video,
kształcenie praktyczne, organizacja zjazdów, organizowanie
konkursów (edukacyjnych, naukowych, rozrywkowych), organizowanie gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji.
(210) 467960
(220) 2017 02 21
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540)

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana,
woda stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda
z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy
do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje
izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające,
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napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop
słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki
do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania
napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw.
(210) 467962
(220) 2017 02 21
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM

(531) 27.05.04, 29.01.14, 06.01.02, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje
owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne,
napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu
kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane,
bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych,
syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie
soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie
do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw.

(210)
(731)

467973
(220) 2017 02 22
SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec

Nr ZT17/2017

(540) SMASTHERAPY

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura medyczna, aparatura kosmetyczna, aparatura kosmetologiczna, aparatura terapeutyczna
do wzmacniania ciała, elektroniczne przyrządy medyczne,
elektromedyczne urządzenia do ujędrnienia skóry, instrumenty medyczne, instrumenty kosmetologiczne, urządzenia liftingujące, urządzenia do terapii cieplnej, ultradźwiękowa aparatura kosmetologiczna, sprzęt do terapii
ultradźwiękowej.
467974
(220) 2017 02 22
SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) CARBOLIFT
(510), (511) 10 aparatura medyczna, aparatura kosmetyczna, aparatura kosmetologiczna, aparatura terapeutyczna
do wzmacniania ciała, elektroniczne przyrządy medyczne,
elektromedyczne urządzenia do ujędrnienia skóry, elektroniczne urządzenia terapeutyczne wykorzystujące dwutlenek
węgla do celów estetycznych oraz medycznych, instrumenty medyczne, instrumenty kosmetologiczne, urządzenia
terapeutyczne poprawiające estetykę ciała, urządzenia terapeutyczne do zwalczenie bruzd przynosowych, urządzenia
terapeutyczne do zwalczania cieni pod oczami, urządzenia
terapeutyczne do zwalczania wiotkości skóry, urządzenia terapeutyczne do zwalczania zmarszczek, wstrzykiwacz do iniekcji podskórnych.
(210)
(731)

467976
(220) 2017 02 22
SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) CARBOXYTHERAPY DUAL XT

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura medyczna, aparatura kosmetyczna, aparatura kosmetologiczna, aparatura terapeutyczna
do wzmacniania ciała, elektroniczne przyrządy medyczne,
elektromedyczne urządzenia do ujędrnienia skóry, elektroniczne urządzenia terapeutyczne wykorzystujące dwutlenek
węgla do celów estetycznych oraz medycznych, instrumenty medyczne, instrumenty kosmetologiczne, urządzenia
terapeutyczne poprawiające estetykę ciała, urządzenia terapeutyczne do zwalczania cellulitu, urządzenia terapeutyczne
do zwalczania cieni pod oczami, urządzenia terapeutyczne
do zwalczania blizn, urządzenia terapeutyczne do zwalczania tkanki tłuszczowej, urządzenia terapeutyczne do zwalczania wiotkości skóry, urządzenia terapeutyczne do zwalczania
zmarszczek, urządzenia terapeutyczne do zwalczania rozstępów, urządzenia terapeutyczne do zwalczania łuszczycy,
urządzenia terapeutyczne do zwalczania łysienia, urządzenia
terapeutyczne do zwalczania wypadania włosów, urządzenia terapeutyczne do ginekologii estetycznej, wstrzykiwacz
do iniekcji podskórnych.
(210)
(731)

468042
(220) 2017 02 23
MUMU J. MUCHA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
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(540) MUMU
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki, torby, torby na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, aktówki, bagaż, etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze,
koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, obroże dla zwierząt, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, przywieszki
do bagażu, pudła skórzane na kapelusze. pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, sakwy, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne, paski skórzane (inne niż odzież), 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, bielizna osobista,
biustonosze, body (bielizna), bokserki, chustki (apaszki), długie luźne stroje, dzianina (odzież), etole (futra), futra (odzież),
garnitury, halki (bielizna), halki, półhalki, kamizelki, kąpielówki,
kimona, kombinezony, koszule, koszulki z krótkim rękawem.
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki (odzież), kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy,
majtki, majtki damskie, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, paski (odzież), piżamy,
pelerynki, podkoszulki bez rękawów, poncza, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, bielizna damska, bluzki, dżinsy, botki,
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, espadryle,
obuwie plażowe, sandały, apaszki (chustki).
(210) 468072
(220) 2017 02 24
(731) IWANOWSKA DOROTA, Warszawa
(540) WIŁA WIANKI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kwiatami ciętymi i doniczkowymi, bukietami ze świeżych
kwiatów, dekoracjami kwiatowymi, kompozycjami kwiatowymi, wieńcami z kwiatów, świecami, donicami, kwiatami
rabatowymi oraz kawą, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej.
468105
(220) 2017 02 24
SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) domovita
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, lemoniada, 35 reklama, usługi agencji reklamowej, outsorcing,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna,
hurtowa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej
produktów takich jak: napoje bezalkoholowe, woda, woda
gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, lemoniada.
(210)
(731)

468108
(220) 2017 02 24
SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DomoVita
(210)
(731)

Nr ZT17/2017

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.01, 05.03.11, 05.05.20
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, lemoniada, 35 reklama, usługi agencji reklamowej, outsorcing,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna,
hurtowa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej
produktów takich jak: napoje bezalkoholowe, woda, woda
gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, lemoniada.
(210) 468117
(220) 2017 02 26
(731) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa
(540) smart-flex

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody metalowe, rurowe przewody
metalowe, metalowe materiały budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
sterylizatory powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze
powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia
na gorące powietrze, urządzenia do chłodzenia powietrza,
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, filtry do klimatyzacji,
filtry do wody pitnej, instalacje do filtrowania powietrza, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], pompy
ciepła, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], wyciągi
wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wymienniki ciepła, inne niż
części maszyn, wymienniki ciepła do celów centralnego
ogrzewania, piece [urządzenia grzewcze], instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje do dystrybucji wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych
lub gazowych, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, materiały budowlane
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie, materiałów budowlanych, urządzeń i instalacji sanitarnych i grzewczych, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń
i instalacji do powietrza, urządzeń i instalacji hydraulicznych,
wyrobów metalowych, wymienników ciepła pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni lub poprzez Internet, 37 budownictwo, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji
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i klimatyzacji, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa
wymienników ciepła.
468126
(220) 2017 02 27
ORBITVU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) ALPHA SHOT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do wykonywania i edytowania
zdjęć, sprzęt fotograficzny dla studyjnych systemów do wykonywania edytowania oraz wyświetlania wirtualnych prezentacji, w tym obiektów 3D, oprogramowanie systemów
sterujących do wykonywania, edytowania oraz wyświetlania wirtualnych prezentacji, w tym obiektów 3D, ekrany fotograficzne, maszyny i urządzenia elektryczne stosowane
w fotografii, instalacje elektryczne studiów filmowych, instalacje elektryczne studiów fotograficznych, szyldy świecące,
systemy komputerowe na rzecz fotografii, zawieszenia teł
fotograficznych, ramiona fotograficzne do zawieszania lamp,
fotograficzne stoły bezcieniowe, urządzenia oświetleniowe
do wykonywania zdjęć, 41 usługi fotograficzne, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania wirtualnych prezentacji
obiektów 3D.
468139
(220) 2017 02 27
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) TeleBOŚ
(510), (511) 9 karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, urządzenia płatnicze, programy komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, bankomaty, maszyny
i urządzenia wykorzystywane przy usługach bankowych i finansowych, 35 usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, usługi dystrybucji oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych i informacyjnych, organizowanie aukcji,
badania rynku, opracowywanie ekspertyz ekonomicznych,
opracowywanie wycen i analiz przedsięwzięć inwestycyjnych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
za pośrednictwem sieci internetowej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi bankowe, bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, factoring, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, obrót papierami wartościowymi, doradztwo w sprawach bankowych
i finansowych, usługi w zakresie funduszy powierniczych i inwestycyjnych, tworzenie programów oszczędzania, obsługa
bankomatów, pośrednictwo i obrót nieruchomościami.
(210)
(731)

468160
(220) 2017 02 27
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) VIGA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

Nr ZT17/2017

468161
(220) 2017 02 27
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) VIGAVIT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

468215
(220) 2017 02 27
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HALITOFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

(210) 468235
(220) 2017 02 28
(731) OKOŃ JOANNA WYNAJEM POKOI, Jastarnia
(540) Willa Baltica

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 40 krojenie tkanin, obrębianie tkanin, pikowanie
tkanin, przeróbki tkanin, krawiectwo, szycie, w tym szycie:
zasłon, firan, lambrekinów, narzut na łóżka, baldachimów
na łóżka, 42 projektowanie i aranżacja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, projektowanie zasłon,
firan, lambrekinów, narzut na łóżka, baldachimów na łóżka,
43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, usługi domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie
rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi
kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.
(210) 468236
(220) 2017 02 28
(731) OKOŃ JOANNA WYNAJEM POKOI, Jastarnia
(540) Baltica

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 40 krojenie tkanin, obrębianie tkanin, pikowanie
tkanin, przeróbki tkanin, krawiectwo, szycie, w tym szycie:
zasłon, firan, lambrekinów, narzut na łóżka, baldachimów
na łóżka, 42 projektowanie i aranżacja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, projektowanie zasłon,
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firan, lambrekinów, narzut na łóżka, baldachimów na łóżka,
43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, usługi domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie
rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi
kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.
468243
(220) 2017 02 28
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) IANA
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety,
krople do oczu.

(210)
(731)

468246
(220) 2017 02 28
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) MNIAMKI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów Ieczniczych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, guma do żucia do celów
medycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy
diety, 30 preparaty ziołowe do sporządzania napojów, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe
w postaci batonów, 31 nieprzetworzone zioła, nieprzetworzone owoce, nasiona jadalne [nieprzetworzone], 32 napoje
bezalkoholowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych.
468257
(220) 2017 02 28
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) RUM SEÑORITA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Nr ZT17/2017

(531)

01.15.15, 12.03.11, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, ujęć wody, oczyszczalni ścieków,
studni głębinowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych domowych, instalacji gazowych, usługi związane z przygotowaniem
infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych oraz montaż rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych, usługi konserwacji oraz remontowe w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych,
usługi hydrauliczne, opinie i doradztwo w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, ekspertyzy, doradztwo, opiniowanie
w zakresie budownictwa, robót budowlanych i instalacji związanych z budownictwem, usługi doradcze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji wody,
usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, zaopatrywanie
w wodę, usługi w zakresie odprowadzania ścieków, transport
i dystrybucja poprzez rurociągi wody, energii cieplnej, ciepła
grzewczego, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
ciepła grzewczego, 40 wytwarzanie energii, uzdatnianie wody,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, usługi w zakresie oczyszczania ścieków, 42 doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego,
usługi w zakresie projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, urządzeń do ochrony środowiska, usługi projektowe w zakresie projektowania infrastruktury pod budowę
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowanie
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, pomiary terenu,
opracowywanie projektów technicznych, badania bakteriologiczne, badania techniczne, analizy chemiczne.
(210) 468285
(220) 2017 02 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Vitelite C ANTI AGING THERAPY

(210)
(731)

468283
(220) 2017 03 01
WODOCIĄGI-ESOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radlin
(540) WODOCIĄGI Esox

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki,
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
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(210) 468287
(220) 2017 03 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Vitelite
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu
leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje,
płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów
medycznych, kąpiele lecznicze.
468290
(220) 2017 03 01
COFASHION LESZEK ŻENTAŁA, MAGDALENA
ŻENTAŁA SPÓŁKA JAWNA, Niekłonice
(540) CoFashion

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, wyroby gorseciarskie.
468303
(220) 2017 03 02
ORO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) ORO PRODUKT
(210)
(731)

Nr ZT17/2017

(210) 468305
(220) 2017 03 02
(731) KAROLEWSKI MARCIN TIME AND PASSION, Wrocław
(540) VRATISLAVIA CONCEPTUM
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary
i zegarki, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich towarów
zawartych w klasie 14, promocja sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(210) 468308
(220) 2017 03 02
(731) ZIELIŃSKA-HURNIK MAGDALENA, Piła
(540) PATCHSYSTEM
(510), (511) 19 asfalt, nawierzchnie asfaltowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, materiały wiążące do naprawy drogi, materiały
do budowy i pokryć drogi, płyty budowlane, niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, smoła, bitumiczne powłoki dachowe, 40 recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
[przetwarzanie].
(210) 468327
(220) 2017 03 02
(731) KOZAK DARIUSZ P.H.M. POLCOMM, Chlewiska
(540) POLCOMM

(531) 14.07.11, 15.01.17, 26.07.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego i metalowego, urządzenia skrawające, urządzenia
do obróbki narzędzi mechanicznych, obrabiarki do metali,
urządzenia do ostrzenia narzędzi, szlifierki, głowice wiertarskie [części maszyn], noże [części maszyn], brzeszczoty
[części maszyn], piły tartaczne, piły tarczowe, 8 narzędzia
skrawające[ręcznie obsługiwane]: do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, stali,
żeliwa, aluminium, innych metali nieżelaznych i grafitu,
narzędzia takie jak: frezy, głowice frezarskie, wiertła, noże,
rozwiertaki, w tym z zastosowaniem elementów węglików
spiekanych i elementów z diamentu polikrystalicznego.
468332
(220) 2017 03 02
DWS WIND TURBINE SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin
(540) Xtrack

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty: myjące, czyszczące, nabłyszczające, szorujące i ścierne, detergenty, preparaty do odwapniania i usuwania kamienia kotłowego do celów domowych,
preparaty do usuwania kamienia wapiennego, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do usuwania plam, preparaty
odtłuszczające, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do czyszczenia rur odpływowych i zlewów,
preparaty zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego,
rdzy, preparaty zmiękczające do tkanin, dodatki pralnicze,
preparaty antystatyczne, pasty do podłóg, mebli oraz skóry.

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 kalosze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kaloszy, w tym również za pomocą sklepów internetowych.
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468339
(220) 2017 03 02
PANDA RAMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PANDA RAMEN
(210)
(731)

(531) 03.01.15, 26.02.09, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, reklama, usługi w zakresie agencji importowo - eksportowych,
doradztwo handlowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi promocji
towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych, dystrybucja i kolportaż
i sprzedaż broszur reklamowych, gadżetów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, w tym ulotek, prospektów, druków,
katalogów, broszur, materiałów drukowanych, newsietterów,
usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży korespondencyjnej i sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i/lub stron internetowych wszelkich towarów spożywczych, potraw, bulionów i napojów,
w tym alkoholowych oraz produktów rolnych, ogrodniczych
i leśnych świeżych jak również przerobionych na wszelkie
sposoby i przystosowanych do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie dań żywnościowych, bulionów
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), dostarczanie gotowych posiłków w ramach usług
gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie przy
wykorzystaniu systemów on-line, serwowanie dań na wynos, usługi stałych placówek gastronomicznych, usługi lokali
gastronomicznych obejmujących miejsca, w których można
coś zjeść na miejscu lub wziąć na wynos, usługi gastronomiczne świadczone w mobilnych punktach sprzedaży, usługi przygotowywania i serwowania potraw przygotowywanych przy kliencie, przygotowywanie i wydawanie posiłków,
obsługa zamówień telefonicznych związanymi z usługami
zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze, konsultacyjne dotyczące wymienionych usług, informacja o wymienionych
usługach, prowadzenie restauracji, barów, zajazdów, oberże,
karczmy, gospody, obsługa przyjęć okazjonalnych, catering,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw.
468347
(220) 2017 03 02
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) la defense
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień

(210)
(731)

Nr ZT17/2017

budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu,
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych,
instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210) 468361
(220) 2017 03 02
(731) SIWIK MARIA PRZEDSIĘBIORSTWO, Piła
(540) SI
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji,
pizzerii.
468365
(220) 2017 03 03
MICHALAK MACIEJ MCO PRODUKT, Piotrków
Trybunalski
(540) feel+ SPORTSWEAR

(210)
(731)
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(531) 24.17.07, 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież sportowa.
468378
(220) 2017 03 03
CAYENNE CONSULTING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Cayenne Consulting

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe dotyczące reklamy,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, reklama i usługi reklamowe,
usługi badawcze związane z reklamą, usługi marketingowe,
administrowanie dotyczące marketingu, projektowanie
i prowadzenie badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, doradztwo
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu,
promocja sprzedaży, udostępnianie analiz sprzedaży, audyt
działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, pośrednictwo w sprzedaży produktów szybkozbywalnych i szybkorotujących (FMCG) do sieci handlowych, 41 szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu,
szkolenia w zakresie reklamy, organizowanie i prowadzenie
warsztatów i szkoleń.
468387
(220) 2017 03 03
MC2 INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaczki
(540) MC2 INVESTMENTS
(210)
(731)

Nr ZT17/2017

468390
(220) 2017 03 03
SVB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) SVB SYSTEM

(210)
(731)

(531) 06.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem
i zarządzenie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące
nieruchomości, doradztwo i analiza finansowa, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budowa nieruchomości, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, doradztwo inżynieryjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, usługi w zakresie ośrodków opieki
dziennej, usługi restauracyjne świadczone przez hotele.
468395
(220) 2017 03 03
GALAXY REST DUBOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ZENKA

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
(531) 06.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem
i zarządzenie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące
nieruchomości, doradztwo i analiza finansowa, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budowa nieruchomości, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, doradztwo inżynieryjne, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków.

468396
(220) 2017 03 03
LEWANDOWSKA AGNIESZKA JOANNA LAB PHARMA,
Warszawa
(540) GASTROLAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, błonnik pokarmowy.
(210)
(731)

(210) 468425
(220) 2017 03 04
(731) WÓJCIK TOMASZ, Warszawa
(540) KARTEL
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(531) 01.01.01, 26.05.01, 26.05.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież wierzchnia, odzież sportowa,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, bluzy, koszule, pulowery, swetry, bielizna, stroje plażowe, stroje kąpielowe,
skarpety, obuwie, obuwie wizytowe, obuwie sportowe,
obuwie plażowe, nakrycia głowy: czapki, berety, daszki,
daszki do czapek, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich towarów takich jak: odzież, odzież wierzchnia, odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, bluzy,
koszule, pulowery, swetry, bielizna, stroje plażowe, stroje
kąpielowe, skarpety, obuwie, obuwie wizytowe, obuwie
sportowe, obuwie plażowe, nakrycia głowy, czapki, berety, daszki, daszki do czapek, promocja sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
40 krawiectwo, krojenie tkanin, przeróbki odzieży, szycie
odzieży na miarę.
468427
(220) 2017 03 04
TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) Polish Heritage Husaria
(210)
(731)

Nr ZT17/2017

głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości,
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej,
cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, 42 doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja, instalacja, powielanie,
wypożyczania oprogramowania komputerowego, hosting,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania.
468439
(220) 2017 03 06
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
EDAMSKI SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka
(210)
(731)

(531) 02.01.02, 02.01.20, 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 33 wódka,
napoje alkoholowe.
(210) 468433
(220) 2017 03 06
(731) PIASECKI ROMAN MIKRONET.PL, Szczecin
(540) MIKRONET
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe prowadzone na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
produktów, akcesoriów, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu
audiowizualnego, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
konsoli do gier komputerowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi
związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji

(531)

29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.02, 03.04.02, 08.03.08,
05.09.15, 12.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego lub owczego, sery mieszane,
sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty
serów.
(210)
(731)

468441
(220) 2017 03 06
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
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(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
GOUDA SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.03.08, 05.09.21, 12.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego lub owczego, sery mieszane,
sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty
serów.

Nr ZT17/2017

(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 RAJSKI
SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.03.08, 05.09.17, 12.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego lub owczego, sery mieszane,
sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty
serów.
468447
(220) 2017 03 06
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
WŁOSZCZOWSKI TYPU SZWAJCARSKIEGO
SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka

468443
(220) 2017 03 06
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
MAZDAMER SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.03.08, 05.07.10, 12.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego lub owczego, sery mieszane,
sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty
serów.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 03.04.02, 08.03.08, 05.09.17
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego lub owczego, sery mieszane,
sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty
serów.

(210)
(731)

(210)
(731)

468445
(220) 2017 03 06
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa

(210)
(731)

468464
(220) 2017 03 06
TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
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(540) JURAND SZCZYTNO
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, piwo smakowe.
468474
(220) 2017 03 06
DOM WIEDZY STANIURSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Dom Wiedzy
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, informacja o edukacji,
edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
szkolenia w zakresie prawa pracy, szkolenia w zakresie ubezpieczeń społecznych, szkolenia w zakresie ochrony danych
osobowych, szkolenia w zakresie płac, szkolenia w zakresie
wynagrodzeń.
(210)
(731)

Nr ZT17/2017

przyprawy, lód , 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa,
34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa także w sklepach i hurtowniach internetowych kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki
i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, drożdży,
proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów jako przyprawy, przypraw, lodu, napojów alkoholowych z wyjątkiem
piwa, tytoniu, przyborów dla palaczy, zapałek, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bar, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
468501
(220) 2017 03 06
OVERSEAS TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OVERSEAS TRUST
(210)
(731)

(210) 468491
(220) 2017 03 06
(731) PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Wałbrzych
(540) BIAŁA SADZA

(531) 27.05.24
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie.
(210) 468492
(220) 2017 03 06
(731) PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Wałbrzych
(540) BIAŁA SADZA PLUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne - składniki chemiczne dla
budownictwa.
(210) 468495
(220) 2017 03 06
(731) BARANOWSKA KAROLINA, Zielona Góra
(540) Trip Free

(531) 10.03.11, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy jako przyprawy,

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej: usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich (zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe|, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 36 pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, 37 usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, rozbiórka budynków, konsultacje budowlane, izolowanie budynków, budownictwo, 39 załadunek, wyładunek statków, transport, zbieranie wyrobów
nadających się do przetworzenia (transport), składowanie towarów, pośrednictwo frachtowe, logistyka transportu, fracht
[przewóz towarów], dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dostawa towarów.
(210)
(731)

468504
(220) 2017 03 06
GĄSIOROWSKI HENRYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY GAMA-PLAST, Pruszcz Gdański
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(540) Gama Plast

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.17
(510), (511) 17 uszczelki.
468508
(220) 2017 03 06
PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM
MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański
(540) OPTIMUM Tabletki uspokajające Labofarm
powlekane
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)

468544
(220) 2017 03 07
KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) ALERMUSSS
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do sporządzania napojów, napoje masujące, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów.
(210)
(731)

468554
(220) 2017 03 08
HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) Serce Natury
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 02.09.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, napoje w różnych smakach, inne napoje zwłaszcza łagodne napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące oraz napoje dla sportowców, napoje
owocowe i soki owocowe, 35 prowadzenie sieci hurtowni
i sklepów firmowych z następującymi towarami: wody mineralne i gazowane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, napoje w rożnych smakach, inne napoje zwłaszcza
łagodne napoje bezalkoholowe, naboje energetyzujące oraz
napoje dla sportowców, napoje owocowe i soki owocowe.
468566
(220) 2017 03 08
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) SOLINEA

(210)
(731)

Nr ZT17/2017

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, kosmetyki, preparaty do mycia, mydła lecznicze, produkty perfumeryjne, saszetki zapachowe, środki do szorowania, produkty toaletowe,
5 dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych i medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki pomocnicze wspierające, zioła lecznicze i preparaty lecznicze
z ziół, 35 agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, prowadzenie hurtowni i/lub sklepów z artykułami kosmetycznymi i toaletowymi, prowadzenie hurtowni
i/lub sklepów z wyrobami farmaceutycznymi, medycznymi
i ortopedycznymi.
(551) wspólne prawo ochronne
468582
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) ZUMA NOKA

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, suplement diety.
468583
(220) 2017 03 08
GREEN FACTORY BRONISZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bronisze
(540) Green Factory Bronisze. Wspieramy tradycję
w handlu.
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu,
koncentraty bulionu i rosołu, kapusta kwaszona, owoce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce w puszkach, owocowe
chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy do celów kulinarnych,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski na bazie
owoców, sałatki i surówki owocowe, warzywne i owocowowarzywne świeże i konserwowane, warzywa w puszkach,
zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia
zup, soki roślinne do gotowania, 30 przyprawy, przyprawy
korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe,
półprodukty do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, galaretki owocowe, 31 świeże
owoce, świeże warzywa, warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, kiełki roślin, sałata, 32 soki i napoje
warzywne, soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywno
- owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mineralne, syropy do napojów.

(210)
(731)

(210)
(731)

468586
(220) 2017 03 08
DARIUSZ MIROSŁAW PATATAJ RESTAURACJA,
Bochotnica Kolonia
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(540) PATATAJ restauracja

Nr ZT17/2017

wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe dziecięce, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki
na zakupy.
468607
(220) 2017 03 08
HAMZE ALI SYDON PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Warszawa
(540)	Fenicja
(510), (511) 29 ajvar, daktyle, drób nieżywy, falafel, hummus
[pasta z ciecierzycy], jaja, jogurt, konserwowane warzywa,
krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], produkty
mleczne, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko ryżowe, olej i tłuszcz
kokosowy [do celów spożywczych], olej z oliwek jadalny, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki
konserwowane, pasta z bakłażanami, ryby, sałatki warzywne,
tahini [pasta z ziarna sezamowego], zupy, 30 batony zbożowe, budyń ryżowy, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa], czekolada, goździki [przyprawa],
guma do żucia, herbata, kawa, kanapki, kasze spożywcze,
kurkuma, kuskus, pizza, ryż, sosy [przyprawy], sorbety [lody],
szafran [przyprawa], wyroby cukiernicze, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
468592
(220) 2017 03 08
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MENNICA ZŁOTA

(210)
(731)

468625
(220) 2017 03 09
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA OCHOTA,
Warszawa
(540) CENTRUM ZDROWIA I URODY
(210)
(731)

(531) 03.07.02, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 14 monety, monety powszechnego obiegu,
monety kolekcjonerskie, półfabrykaty do produkcji monet,
zestawy monet, żetony okolicznościowe i do automatów
wrzutowych z miedzi i jej stopów, odznaczenia państwowe
i odznaki, breloki, emblematy z metali szlachetnych, sztabki z metali szlachetnych, medale, znaczki metalowe, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, złoto
nieprzetworzone lub kute, wyroby ze złota i srebra z wyjątkiem sztućców, srebro w postaci surowca lub kute. biżuteria,
kamienie szlachetne i półszlachetne, szkatułki na biżuterię
z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię nie z metali szlachetnych, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi,
pallad, platyna.
468596
(220) 2017 03 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) SAS
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, wózki dziecięce, wózki golfowe, koła do wózków
dziecięcych, kółka samonastawne do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, podwozia
wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe dziecięce, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki
na zakupy.

(210)
(731)

468599
(220) 2017 03 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) DMS
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, wózki dziecięce, wózki golfowe, koła do wózków
dziecięcych, kółka samonastawne do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, podwozia

(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, usługi klinik medycznych, usługi medyczne.
468630
(220) 2017 03 09
Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am
Rhein, DE
(540) POWER GELS
(510), (511) 5 preparaty do leczenia przeziębienia i grypy,
środki przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwgorączkowe, środki przeciwkaszlowe, środki udrożniające
górne drogi oddechowe, środki wykrztuśne.
(210)
(731)

468631
(220) 2017 03 09
GNT VENTURES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) CUBE OFFICE PARK

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajem budynków,
wynajem i zarządzenie nieruchomościami, agencje nieruchomości, wynajem lokali na cele biurowe, wycena nieruchomości, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych,
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usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi
konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia,
ubezpieczenia biur, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, administrowanie
nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 39 udostępnianie miejsc parkingowych, wynajem
garaży i miejsc parkingowych, udostępnianie obiektów
parkingowych, usługi administrowania miejscami parkingowymi, usługi parkingowe, 42 usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, architektura, usługi architektoniczne, usługi projektowe i doradcze dotyczące architektury, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi projektowania
wnętrz budynków, biur, powierzchni użytkowych, mebli,
usługi w zakresie projektowania budynków.
(210) 468636
(220) 2017 03 09
(731) KOPCZYŃSKA AGNIESZKA SPORTOWO.PL, Poznań
(540) INKAMOS
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, 20 meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, stoły, krzesła, regały, ławki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, szale, rękawiczki,
czapki, skarpety, rajstopy, walizy, torby podróżne, torby, portfele, laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stoły, krzesła, regały, ławki, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami
franczyzowymi.
468637
(220) 2017 03 09
TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) JUANITA
(210)
(731)

Nr ZT17/2017

(210) 468639
(220) 2017 03 09
(731) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów
(540) SOWIE

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
468640
(220) 2017 03 09
KASZOWICZ SOBIESŁAW PRAKTYKA LEKARSKA,
Kraków
(540) CliniCare
(210)
(731)

(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, specjalistyczne usługi medyczne, w szczególności w zakresie diagnostyki, opieki przedporodowej, ciąży, ginekologii, leczenia
niepłodności oraz poronień nawykowych, endokrynologii,
alergologii, immunologii, ginekologii estetycznej, urologii,
urologii estetycznej, flebologii, flebologii estetycznej, kardiologii, ortopedii, traumatologii, okulistyki, dermatologii oraz
neurologii, usługi fizjoterapii, usługi klinik zdrowia, badania
przesiewowe, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, diagnostyka ultrasonograficzna, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.
(210) 468641
(220) 2017 03 09
(731) SKIEPKO OTYLIA, Międzyzdroje
(540) velpa

(531) 01.01.02, 24.01.07, 26.04.22, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe.
(210) 468638
(220) 2017 03 09
(731) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów
(540) SOWA

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, 14 ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych, biżuteria i wyroby jubilerskie, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia
czasu, 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 nakrycia
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głowy, obuwie, odzież, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie
odzieży.
(210) 468660
(220) 2017 03 09
(731) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KRUSZYW, Kielce
(540) SOLIDNE KRUSZYWA

rzone, sztaby złota, srebra, platyny, zegary i zegarki, monety
i medale pamiątkowe i okolicznościowe, 20 tablice reklamowe, niemetalowe szyldy reklamowe, stojaki reklamowe,
21 zastawy stołowe, naczynia szklane stołowe i kuchenne,
karafki, kieliszki, szklanki, 25 koszulki, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, woda, napoje owocowe, soki
owocowe i warzywne, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje witaminizowane, napoje mleczne, piwo i artykuły piwowarskie, piwo bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe,
wódki czyste, wódki gatunkowe, koniak, armagnac, destylaty
z wina, calvados, whisky, gin, nalewki owocowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wina, wina musujące, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii
i wyrobów jubilerskich, prowadzenie sklepów jubilerskich,
hurtowni jubilerskich i jubilerskich sklepów internetowych,
organizacja wystaw wyrobów jubilerskich w celach handlowych lub reklamowych, 37 naprawy biżuterii i wyrobów jubilerskich, 42 projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich,
43 hotele, hostele, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
świadczenie usług przez hotele i motele, usługi restauracyjne świadczone przez hotele.
(210)
(310)
(731)
(540)

(531) 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, zjazdów i wystaw
z zakresu produkcji kruszyw, publikacja artykułów, opinii
i informacji dotyczące produkcji kruszyw, współpraca naukowa z uczelniami i instytutami branżowymi w dziedzinie
produkcji kruszyw, prezentowanie stanowiska producentów
kruszyw przed administracją państwową i samorządową,
42 doradztwo z zakresu technologii produkcji kruszyw, ocena ryzyka zawodowego, badania i analizy techniczne z dziedziny produkcji kruszyw, opracowywanie opinii i ekspertyz
dotyczących produkcji kruszyw, prezentowanie stanowiska
producentów kruszyw przed administracją państwową
i samorządową.
(210) 468663
(220) 2017 03 09
(731) GOLIŃCZAK JACEK STANISŁAW, Nowa Wieś Lubińska
(540) GOLD LION

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, kremy, kosmetyki, 9 karty zawierające procesory, karty magnetyczne, karty bankowe, papierowe
karty lojalnościowe, karty pamięciowe, karty telefoniczne,
karty magnetyczne kodowane, 10 urządzenia i przyrządy
do masażu, 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły naturalne
i sztuczne, metale szlachetne przetworzone i półprzetwo-

Nr ZT17/2017

468673
(220) 2017 03 09
40-2016-0093335 (320) 2016 11 02
(330) KR
Kia Motors Corporation, Seoul, KR
KIA STINGER

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody sportowe.
(210) 468676
(220) 2017 03 09
(731) MARYNOWSKA ANNA E-LADY, Zielona Góra
(540) E-LADY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży odzieży i bielizny osobistej,
w tym sprzedaż wysyłkowa, on-line.
468683
(220) 2017 03 09
STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania
(540) ROZPIESZCZALNA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa,
kawa nienaturalna, kawa aromatyzowana, czekoladowa
kawa, kawa mielona, kawa niepalona, kawa bezkofeinowa,
mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, napoje na bazie kawy,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, ziarna kawy.
(210)
(731)

468685
(220) 2017 03 10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw
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(540) Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością wapnia
calpro z magnezem Mg śliwka z owocami
goji Źródło magnezu Magnez przyczynia się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

(531)

02.03.08, 02.03.23, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.23, 06.03.11,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty naturalne, jogurty smakowe, jogurty
pitne.
468695
(220) 2017 03 10
WOLFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kwidzyn
(540) wolfarb3

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, pasty polerskie, wosk
do polerowania, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych.
(210)
(731)
(540)

468701
(220) 2017 03 10
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.25, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy ekonomiczne,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie dostarczania i oczyszczania wody, wyceny handlowe w zakresie
instalacji wodno - kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni

Nr ZT17/2017

reklamowej, 37 asfaltowanie, budowa i konserwacja rurociągów, instalacji wodno-kanalizacyjnych i sieci przesyłowych,
wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo przemysłowe,
czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków, energii i paliw płynnych, informacja o naprawach i budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawa pieców, telefonów, urządzeń elektrycznych, urządzeń do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania,
urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, montaż rusztowań, murowanie, mycie pojazdów,
naprawa pomp, obsługa basenów kąpielowych, obsługa
i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych, obsługa
pojazdów, piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja
maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie
pojazdów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych, usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów,
wynajem buldożerów, koparek, pomp odwadniających,
sprzętu budowlanego, sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, maszyn do czyszczenia, zabezpieczenie budynków przed
wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 autobusowe usługi transportowe, dystrybucja energii cieplnej, paliw
płynnych i prądu elektrycznego, fracht, usługi kierowców,
logistyka transportu, magazynowanie, transport samochodowy, składowanie towarów, spedycja, dystrybucja wody, zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrzenia osób trzecich w wodę,
energię i paliwa ciekłe, 40 wytwarzanie energii, łączenie materiałów na zamówienie, niszczenie odpadów, oczyszczanie
powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, sortowanie odpadów
i surowców wtórnych, spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 41 doradztwo zawodowe,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów
z zakresu ochrony środowiska, organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci, 42 analizy chemiczne,
analizy wody, bakteriologiczne, badania biologiczne, badania
chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania
techniczne w dziedzinie fizyki i mechaniki, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, ekspertyzy geologiczne,
poszukiwania geologiczne, inżynieria techniczna, kontrola
jakości wody, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych dotyczących
instalacji wodno - kanalizacyjnych i wodociągowych, pomiary
geodezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, testowanie materiałów.
(210) 468709
(220) 2017 03 10
(731) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów
(540) WYTWÓRNIA NAPOJÓW SOWA

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
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(210) 468712
(220) 2017 03 10
(731) MLECZEK MARCIN MAVIPOL GROUP, Krynica-Zdrój
(540) Systematic FIT

Nr ZT17/2017

(540) enerpor
(510), (511) 17 izolacje budynków, docieplenia i ocieplenia
budynków, ciepłochronne materiały, wełna mineralna, materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone.
(210) 468787
(220) 2017 03 13
(731) SZPAKIEWICZ MICHAŁ, Kraków
(540) RESPIRO system

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna
wspomagające leczenie, odżywki wzmacniające do celów
leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki pomocnicze, leki w płynie,
maści do celów farmaceutycznych, balsamy do celów leczniczych, 16 wydawnictwa prasowe, katalogi, książki, 25 odzież,
odzież sportowa, t-shirty, koszulki polo, koszule, skarpetki,
bluzy z kapturem, bluzy bez kaptura, spodnie, jeansy, czapeczki, tanktopy, spodnie dresowe, odzież gimnastyczna,
spodenki, czapki, paski z klamrami, bielizna, tuniki damskie,
sukienki, kurtki, spódnice, spódnice jeansowe, kurtki skórzane, obuwie, buty sportowe, swetry, szale, apaszki, rękawiczki,
kapelusze, stroje kąpielowe, 32 napoje bezalkoholowe,aperitify bezalkoholowe, wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, woda gazowana, woda mineralna, soki,
syropy do napojów, napoje serwatkowe, napoje z soków
owoców, nektary owocowe, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, soki owocowe, soki warzywne,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne.
(210) 468715
(220) 2017 03 10
(731) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów
(540) SOWIE

(531)

07.01.16, 26.01.03, 26.02.01, 29.01.13, 03.07.05, 03.07.19,
03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(210)
(731)

468732
(220) 2017 03 13
ENERPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Kielce

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania,
stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki
nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną.
(210) 468808
(220) 2017 03 13
(731) SIWEK AGATA, Kraków
(540) Labopol

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 woda destylowana, 9 częstotliwościomierze,
czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czytniki
[sprzęt przetwarzania danych], aparatura do destylacji do celów naukowych, urządzenia elektryczne do dozorowania,
urządzenia do dozowania, elektryczne urządzenia kontrolno
- sterujące, fizyka (urządzenia i przyrządy), induktory [elektryczności], membrany do aparatury naukowej, omomierze
[omometry], płytki dla układów scalonych, wskaźniki poziomu wody, przyrządy pomiarowe, sprzęgacze [urządzenia
przetwarzające dane], termometry nie do celów medycznych, urządzenia diagnostyczne – nie do celów medycznych,
urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru
ciśnienia, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk
czasowych, urządzenia pomiarowe, wilgotnościomierze,
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ilości, wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki temperatury, wykrywacze [detektory], wyłączniki
samoczynne, zawory elektromagnetyczne [przełączniki], zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zawory kontrolne [czasomierze rejestrujące], 11 aparatura destylacyjna, autoklawy [elektryczne garnki ciśnieniowe],
czyste komory [instalacje sanitarne], aparatura do destylacji,
kolumny destylacyjne, aparatura do dezynfekcji, instalacje
do dystrybucji wody, urządzenia do filtrowania akwariów,
filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry
do wody pitnej, instalacje do schładzania wody, instalacje
klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, urządzenia do klimatyzacji, krany, lampy laboratoryjne, instalacje do odsalania
wody morskiej, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów lecz-
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niczych, przewody [części instalacji sanitarnych], armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, narzędzia i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i urządzenia do uzdatnianie wody,
wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych
lub chłodniczych], armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wodnych, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze woda
[aparatura], sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do ujęcia wody, zbiorniki ciśnieniowe wody
pod ciśnieniem, instalacje wodociągowe, wymienniki ciepła,
nie będące częściami maszyn, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, zbiorniki ciśnieniowe wody, elektryczne żarniki do lamp, 17 materiały filtracyjne [półprodukty w postaci
pianki lub folii z tworzyw sztucznych], uszczelki do połączeń,
przewody giętkie niemetalowe, osłony niemetalowe do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe,
sztuczne żywice [półprodukty], folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, uszczelki, uszczelki do rur, materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz
rozprężnych, żywice syntetyczne [półprodukty], żywice
sztuczne, 42 analizy wody, kontrola jakości, miernictwo [pomiary], kalibrowanie [pomiary], prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich.
(210) 468825
(220) 2017 03 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) BESKID
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - osobowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe,
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów,
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półciężarowe, samochody elektryczne.
(210) 468827
(220) 2017 03 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) TARPAN
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - osobowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe,
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów,
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półciężarowe, samochody elektryczne.
468842
(220) 2017 03 14
PRICING TAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) PRICING TAGS
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, wyświetlacze,
wyświetlacze elektroniczne, panele wyświetlające elektroniczne, terminale do wyświetlania informacji, urządzenia
do przechowywania danych, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, oprogramowanie,
pakiety oprogramowania, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, instalacja
oprogramowania sprzętowego, instalacje oprogramowania
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komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie
pakietów oprogramowania na zamówienie, projektowanie
systemów informatycznych, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, świadczenie usług informacyjnych,
konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych.
(210) 468844
(220) 2017 03 14
(731) NOWAK GABRIELA, Kolbuszowa
(540) Adaptix

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 komputery, części komputerowe, monitory i urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry
komputerowe, 35 tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, pliki
komputerowe (wyszukiwanie informacji) dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie
danych w bazach komputerowych, 37 komputery (instalowanie, konserwacja i naprawy), 42 doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, programowanie oraz projektowanie systemów komputerowych,
konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ochrona antywirusowa, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja, konserwacja, powielanie
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
serwerów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 licencjonowanie programów komputerowych.
468848
(220) 2017 03 14
PLISZKIEWICZ MONIKA PRAKTYKA LEKARSKA,
Warszawa
(540) GINEKOLOGIA MURANO ginekologiamurano.pl
(210)
(731)

65

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

02.09.19, 02.09.25, 01.13.15, 02.01.15, 12.01.09, 16.03.15,
18.01.19, 17.05.19, 19.11.07, 19.13.21, 19.13.22, 27.05.01,
27.05.10, 05.03.11, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych.
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468872
(220) 2017 03 14
IWANEK ANITA CENTRUM EKSPERTYZ
GRAFOLOGICZNYCH, Bierna
(540) CEG Centrum Ekspertyz Grafologicznych
(210)
(731)

468853
(220) 2017 03 14
TOPFARM MARTA FRĄCKOWIAK-PIĘTA,
KAROLINA FURMAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Luboń
(540) Apteka TopFarm TFG

(210)
(731)

(531) 16.03.15, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 42 usługi w postaci badań i sporządzania opinii
kryminalistycznych.
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych,
przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, udzielanie porad
w zakresie metod i technik sprzedaży, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością.
(210) 468855
(220) 2017 03 14
(731) ŻURAW MIECZYSŁAW, Tomaszów Bolesławiecki
(540) KLEKUSIOWO
(510), (511) 43 agroturystyka, 44 ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
468856
(220) 2017 03 14
SWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) SAFE WORLD TECHNOLOGIES
(210)
(731)

(531)

01.15.11, 07.01.08, 07.01.11, 07.03.11, 07.03.12, 26.04.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy pożarowe, kasy fiskalne, zasilacze
i regulatory napięcia, liczniki, szafy rozdzielcze, 11 lampy
oświetleniowe, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowe.
(210) 468862
(220) 2017 03 14
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) CHOCOSZOK
(510), (511) 30 płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki
śniadaniowe.

468874
(220) 2017 03 14
Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC,
Plano, US
(540) B-SMART
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, jajka, mleko i produkty mleczne, jadalne
oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i inne przetwory zbożowe, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, sosy owocowe, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)

468886
(220) 2017 03 15
SHANDONG DISTRIBUTION CENTRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska
(540) ANTITA
(510), (511) 3 proszek do prania, płyn do prania.
(210)
(731)

468890
(220) 2017 03 15
KOST-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Miedźno
(540) KOST-BET
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kostka brukowa, materiały do pokryć nawierzchni drogi, ogrodzenia
niemetalowe, płyty betonowe, palisady niemetalowe, tłuczeń, żwir.
(210) 468893
(220) 2017 03 15
(731) GÓRECKI GRZEGORZ AGROKING, Ławiana
(540) AgroCALC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy.
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(210) 468894
(220) 2017 03 15
(731) JABŁOŃSKI GRZEGORZ MARIAN, Włocławek
(540) NK NOWOCZESNE KRĘGARSTWO

(540)	Flavia eyewear

(531) 27.05.01, 29.01.01, 27.05.22, 21.01.14
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 44 chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], fizjoterapia, masaż, usługi medycyny
alternatywnej, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, soczewki do okularów,
szkło optyczne, szkła kontaktowe, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.

(210) 468918
(220) 2017 03 16
(731) GAŁKA PIOTR CAMERA OBSCURA, Wrocław
(540) RETRO GAMES

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja wystaw do celów reklamowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw
w ramach targów handlowych, 41 organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych.

(210) 468929
(220) 2017 03 16
(731) KRAJ-PLENKIEWICZ JOANNA, Kłodzko
(540) Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej

(531) 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 informacja w sprawach działalności gospodarczych, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej i informacja
handlowa, usługi public relations, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, organizacja działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, udostępnianie informacji na temat kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami.
468930
(220) 2017 03 16
PODAJ. TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) smaczne.TO

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, soczewki do okularów,
szkło optyczne, szkła kontaktowe, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 41 prowadzenie kursów
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej
innych niż do celów reklamowych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe.

468920
(220) 2017 03 16
AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540)	FABIO eyewear

(210)
(731)

468924
(220) 2017 03 16
AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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468933
(220) 2017 03 16
MOJE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) MOJA TV

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych,nadawanie telewizji kablowej, agencje informacyjne, 41 produkcja programów radiowych telewizyjnych, usługi reporterskie,
udostępnianie publikacji elektronicznych, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, telewizyjne usługi rozrywkowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(210) 468936
(220) 2017 03 16
(731) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława
(540) 100% EKO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.11.06, 03.11.01
(510), (511) 1 gleba do upraw, obornik, nawozy, torf, preparaty poprawiające kondycję gleby, wapno bielące, 31 zboże
w ziarnach nieprzetworzone, nasiona, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, kora
surowa, darń naturalna, 44 pielęgnacja trawników.
(210) 468938
(220) 2017 03 16
(731) MAJEWSKA MAŁGORZATA, Zawiercie
(540) pink fury
(510), (511) 5 odżywki dla sportowców, produkty dietetyczne wspomagające dietę dla sportowców, napoje lecznicze,
napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi,
napoje energetyzujące do celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, papierosy
kretek- goździkowe do użytku medycznego, suplementy
diety i odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe
do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych,
proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki
lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły
higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, 29 napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, 30 cukierki, słodycze, czekolady, lody, praliny, ciasta,
ciastka, wyroby cukiernicze, batony zbożowe, batony energetyczne, gumy do żucia, 32 piwo, wody mineralne, wody
źródlane, wody gazowane, wody niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje energetyczne,
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napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje energetyzujące nie do celów medycznych,
napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje hipertoniczne, napoje hipotoniczne, napoje owocowe, soki owocowe,
nektary owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 33 napoje energetyczne zawierające alkohol, 34 papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne papierosy
beztytoniowe, wkładymkartridże do beztytoniowych papierosów elektronicznych, płyny, liquidy do napełniania
wkładów, kartridży, filtry do beztytoniowych papierosów
elektronicznych, ampułki do beztytoniowych papierosów
elektronicznych lub elektrycznych, papierosy elektroniczne
lub elektryczne, filtry do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty
tytoniu nie przeznaczone do celów leczniczych, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, płyny, liquidy do napełniania
wkładów, kartridży papierosów elektronicznych lub elektrycznych, filtry do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, pudełka na papierosy, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycznych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych, wkłady, kartridże do beztytoniowych papierosów
elektronicznych lub elektrycznych, płyny, liquidy do napełniania wkładów, kartridży papierosów elektronicznych lub
elektrycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w placówkach stacjonarnych, w sieci komputerowej, w tym
w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej:
napojów energetycznych, napojów energetyzujących, napojów izotonicznych, napojów hipertonicznych, napojów
hipotonicznych, soków, napojów owocowych, wód mineralnych, syropów, koncentratów do przyrządzania napojów,
napojów dla sportowców, papierosów elektrycznych i elektronicznych, części zamiennych oraz akcesoriów do papierosów elektrycznych i elektronicznych, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych,
odżywek, ziół, kawy, herbaty, kakao, kawy nienaturalnej, ryżu,
tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy,
syropów, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy,
octu, sosów jako przypraw, przypraw, lodu, odżywek dla
sportowców, produktów dietetycznych wspomagających
dietę dla sportowców, napojów leczniczych, napojów witaminizowanych, napojów z dodatkami dietetycznymi, napojów energetyzujących do celów medycznych, suplementów
diety do celów medycznych, substancji odżywczych do celów leczniczych, substancji dietetycznych dla celów leczniczych, papierosów beztytoniowych do celów leczniczych,
papierosów kretek, goździkowych do użytku medycznego,
suplementów diety i odżywek, ziół leczniczych, mieszanek
ziół, nalewek ziołowych do celów leczniczych, syropów leczniczych, maści ziołowych do celów leczniczych, kremów ziołowych do celów leczniczych, proszków leczniczych, proszków leczniczych przeciwbólowych, proszków leczniczych
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leków, preparatów
farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, artykułów
higienicznych, substancji odżywczych do celów leczniczych,
substancji dietetycznych dla celów leczniczych, żywności
dla niemowląt, napojów na bazie mleka, napojów na bazie
jogurtu, cukierków, słodyczy, czekolady, lodów, pralin, ciast,
ciastek, wyrobów cukierniczych, batonów zbożowych, batonów energetycznych, gumy do żucia, piwa, wód mineralnych, wód źródlanych, wód gazowanych, wód niegazowanych, napojów bezalkoholowych, napojów orzeźwiających,
napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów
energetyzujących [nie do celów medycznych], napojów serwatkowych, nektarów owocowych, syropów i innych prepa-
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ratów do produkcji napojów, koncentratów do sporządzania
napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych zawierających alkohol, papierosów beztytoniowych, elektrycznych
i elektronicznych papierosów beztytoniowych, wkładów,
kartridży do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
filtrów do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub
elektrycznych, ampułek do beztytoniowych papierosów
elektronicznych lub elektrycznych, papierosów elektronicznych lub elektrycznych, filtrów do papierosów, ustników
do papierosów, papierosów z filtrem, papierosów zawierających substytuty tytoniu nie przeznaczonych do celów
leczniczych, papierosów zawierających substytuty tytoniu,
pudełek na papierosy, elektrycznych i elektronicznych papierosów beztytoniowych do celów medycznych, ampułek
do beztytoniowych papierosów elektronicznych, wkładów,
kartridży do beztytoniowych papierosów elektronicznych
lub elektrycznych, płynów, liquidów do napełniania wkładów, kartridży papierosów elektronicznych lub elektrycznych, dystrybucja materiałów promocyjno - reklamowych,
w tym katalogów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
towarów wyszczególnionych w wykazie.
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(540) AURIX
(510), (511) 3 preparaty w aerozolu do higieny uszu, olejki
eteryczne, preparaty w aerozolu do pielęgnacji uszu, 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, substancja do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały dentystyczne, środki odkażające, wyroby medyczne, wyroby medyczne do stosowania do uszu.
468978
(220) 2017 03 17
HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SWILLER
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane.

(210)
(731)

(210) 469009
(220) 2017 03 17
(731) KUŹMA NATALIA, Wrocław
(540) CLOVER

(210) 468939
(220) 2017 03 16
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) SQUALO

(531) 03.09.02, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(210) 468940
(220) 2017 03 16
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) cola kitty

(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
468945
(220) 2017 03 16
OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek
(540) OCTIVE FIT JABŁKOWY
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.

(210)
(731)

(210)
(731)

468946
(220) 2017 03 16
DOMEK PAWEŁ PPUH GORVITA MGR PAWEŁ DOMEK,
Szczawa

(531) 05.03.06, 03.03.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież treningowa,
kurtki [odzież], odzież codzienna, odzież sportowa, szaliki
[odzież], odzież, wodoodporna, odzież dziewczęca, swetry
[odzież], paski [odzież], odzież damska, odzież rekreacyjna, odzież dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt,
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla chłopców, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], artykuły odzieżowe
do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, 40 usługi krawieckie
[produkcja na zamówienie], przeróbki odzieży [produkcja
na zamówienie], szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja
na zamówienie), przeróbki odzieży, przeróbki ubrań, przygotowywanie i obróbka tkanin, usługi krawieckie, usługi szycia.
(210) 469011
(220) 2017 03 17
(731) KUŹMA GRZEGORZ, Wrocław
(540) Chleboteka
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(531) 05.07.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 ciastka w polewie o smaku czekoladowym,
ciasto francuskie, ciasto kruche, wyroby cukiernicze, ciasto
na bazie jaj, ciasto na brownie, ciasto na pizzę, ciasto śliwkowe, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, croissant
[rogaliki z ciasta francuskiego], czekoladki, czekoladowa
kawa, wyroby piekarnicze, espresso, gofry, gofry czekoladowe, gotowe potrawy na bazie makaronu, wyroby piekarnicze
zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy
i owoce, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, wyroby piekarnicze zawierające kremy, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy,
grube paluszki chlebowe, herbata, herbata czarna, herbata
czarna [herbata angielska], herbata do zaparzania, herbata
earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, kakaowe
napoje, wyroby z kakao, kanapki, kanapki tostowe opiekane,
kanapki z filetem z ryby, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki
zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę,
kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa
mielona, miękkie bułeczki, miękkie precle, nadziewany chleb,
napoje czekoladowe, napoje kawowe, napoje kawowe z mlekiem, paszteciki, paszteciki z wieprzowiny, pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], pieczywa chrupkie, pieczywo
owocowe, pierniczki, piernik, pierożki ravioli, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie
z chleba, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski
słone na bazie mąki, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki
ryżowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wytwarzane z mesli, przekąski z pieczywa chrupkiego,
przekąski z produktów zbożowych, rogaliki, sandwicze, sernik, serniki, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie babeczki panettone, słodkie bułeczki, słodkie
bułeczki typu muffin, słodkie bułki, słodycze bez cukru, tarty,
tiramisu, tosty francuskie, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, wyroby ciastkarskie z owocami, zbożowe artykuły
śniadaniowe, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, babeczki (ciasto) płaskie, babki panettone, bagietki,
bagietki z nadzieniem, bajgle, batoniki, batoniki cukiernicze,
batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki mesli, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batony
zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, bezy, biszkopty,
brioszki (drożdżowe bułeczki), brownie [ciastka czekoladowe], bułeczki chrupkie, bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem,
bułeczki z kremem, bułeczki z owocami, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułeczki z rodzynkami z mleczną
czekoladą, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki
z bekonem, bułki z bekonem, bułki z nadzieniem, cannelloni, cappuccino, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb
bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb i bułki, chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb o niskiej
zawartości soli, chleb pita, chleb pitta, chleb razowy, chleb
słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb sodowy, chleb
w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie
upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb
z ziarnami soi, chleb ze słodką czerwoną fasolą, chleb żytni,
chrupiące ciastka z kremem (profiterole), chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta drożdżowe z na-
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dzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta [słodkie lub
słone], ciasta w polewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mięso,
ciasteczka, ciasteczka cebulowe, ciasteczka maślane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka solone, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka owsiane,
ciastka owsiane spożywcze, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą.
(210) 469017
(220) 2017 03 17
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540)	FF Fiberglass Fabrics

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 19 zbrojenia niemetalowe dla budownictwa,
profile niemetalowe dla budownictwa.
469021
(220) 2017 03 17
ESSA JERZY DŁUGOSZ KRZYSZTOF CISEK SPÓŁKA
JAWNA, Rzeszów
(540) DIGITAL DESIGNS
(510), (511) 9 stacjonarne, przenośne oraz samochodowe
urządzenia służące do odbioru, przesyłania, zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, sprzęt audio dla pojazdów, samochodowy sprzęt nagłaśniający (sprzęt car audio), a mianowicie,
głośniki do samochodowych systemów audio, wzmacniacze
audio, zwrotnice i obudowy głośnikowe, korektory sygnału
audio, głośniki basowe, samochodowy sprzęt multimedialny
(sprzęt car audio-video) oraz części i akcesoria sprzętu audio
video umieszczane w pojazdach, jak również: akumulatory
elektryczne do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy
dźwiękowe, anteny, bezpieczniki topikowe, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki, drut miedziany izolowany, druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany projekcyjne,
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
instalacje elektryczne, kable elektryczne, kable koncentryczne,
kable optyczne [światłowody], kable rozruchowe do silników,
kondensatory elektryczne, materiały na przewody instalacji
elektrycznych, membrany [akustyka], monitory ekranowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki [audio- i wideo],
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
(210)
(731)
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osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, osobiste urządzenia
stereofoniczne, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przenośne odtwarzacze
mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy,
przetwornice elektryczne, przewody akustyczne, przewody
elektryczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy pomiarowe,
radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, radio pagery,
regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi
w milach dla pojazdów, sprzęt do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, sprzęt radiotelefoniczny, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, syreny, szafki na głośniki, światła błyskowe
[sygnały świetlne], telefony przenośne, tuby do głośników,
uchwyty do telefonów komórkowych, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania
dźwięku [sonometry], urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu,
urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wyłączniki
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wzmacniacze,
zaciski przewodów [elektryczność], zestawy głośnomówiące
do telefonów, złącza [elektryczność], złącza do przewodów
elektrycznych.
(210) 469023
(220) 2017 03 17
(731) PIETRZYK BARBARA CANNENA, Kępno
(540) KUBEK GREKA
(510), (511) 29 zapiekanki, frytki, wołowina, wieprzowina,
cielęcina, bekon, drób, dziczyzna, indyk, kiełbasy, kurczak,
podroby, produkty z jagnięciny, salami, szynka, gotowe posiłki z mięsa, filety rybne, konserwowe owoce morza, krewetki, nieżywe, owoce morza, nieżywe, łosoś, nieżywy, ostrygi,
nieżywe, małże, nieżywe, produkty z owoców morza, raki,
nieżywe, ryby, skorupiaki, nieżywe, zupy, wywar, bulion,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, gotowe produkty z warzyw, sałatki warzywne, jajka, oliwki konserwowane,
35 dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 usługi restauracyjne, usługi
gastronomiczne, usługi restauracji, barów przekąskowych,
kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez
komputerową sieć on-line, usługi cateringowe, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji fast-food, restauracje
oferujące dania na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, kontraktowe usługi w zakresie żywności, serwowanie jedzenia i napojów, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi
barowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracji szybkiej obsługi, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów.
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469046
(220) 2017 03 17
PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ale gotówka

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek, finansowanie pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, usługi finansowe, działalność finansowa, operacje finansowe, informacje finansowe, transakcje finansowe, wycena
finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, doradztwo finansowe, analizy
finansowe, usługi w zakresie badań finansowych, informacje
bankowe, bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredytów
pod zastaw hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, obsługa kart kredytowych, obsługa kart kredytowych
i debetowych, agencje badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściągania wierzytelności, usługi w zakresie
dochodzeń finansowych, doradztwo w zakresie długów,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubezpieczenia,
usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe
świadczone przez Internet.
469047
(220) 2017 03 17
AMBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Bruschetta Mia!

(210)
(731)

(531)

02.03.01, 02.03.04, 02.03.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto mrożone, w szczególności na bułki, ciasta, chleb, ciastka, placki, pizze, zapiekanki, 43 restauracje.
(210) 469058
(220) 2017 03 19
(731) IMIELIŃSKA MAGDALENA BARBARA, Wrocław
(540) AKADEMIA MŁODEGO KUCHARZA
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(531)

02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 02.05.30, 09.07.19, 27.05.01,
26.05.01, 26.05.06, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi wydawnicze i reporterskie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi.
469061
(220) 2017 03 20
WTMACHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) WT MACHINE

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, centra obróbkowe, maszyny
do cięcia, nożyce pneumatyczne, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, urządzenia do przenoszenia
i transportu, podnośniki [urządzenia], transportery pneumatyczne, roboty, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, maszyny budowlane, maszyny, narzędzia i urządzenia
do mocowania i łączenia, spawarki i lutownice, maszyny powlekające, narzędzia pneumatyczne.
469073
(220) 2017 03 20
TECHNOLOGIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) VODER
(510), (511) 7 generatory, aparatura do dostarczania energii [generatory], urządzenia napędowe do maszyn, mechanizmy napędowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom
do silników, urządzenia wspomagające silniki w pojazdach
i statkach, 11 urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia
grzewcze na gaz, gazowe generatory ciepła, piece do ogrzewania centralnego, piece [urządzenia grzewcze], przemysłowe piece, piece do spalania, instalacje do spalania gazów,
dopalacze będące elementami pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do oczyszczania gazów
spalinowych, instalacje do obróbki chemicznej.

Nr ZT17/2017

chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, środki odkażające i bakteriobójcze, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki
dezynfekcyjne, płyny do płukania ust do celów leczniczych,
pomady do celów medycznych, papierosy beztytoniowe
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych.
(210) 469088
(220) 2017 03 20
(731) IPF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) IPF GROUP
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych
wymagań względem tego pracownika, biura pośrednictwa
pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące
zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w sprawach zarządzania personelem.
469089
(220) 2017 03 20
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) PRACODAWCA przyjazny rodzinie
(210)
(731)

(210)
(731)

469087
(220) 2017 03 20
DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) VEGAOMEGA
(510), (511) 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone
do sprzedaży pozaaptecznej, leki i preparaty na urazy i skaleczenia, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy i preparaty witaminowe,
leki i preparaty homeopatyczne, suplementy diety jako środki spożywcze bogate w witaminy i składniki mineralne do celów medycznych, preparaty ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, eliksiry, herbaty lecznicze,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe i owocowe do celów leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, oleje lecznicze, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, preparaty

(210)
(731)

(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i zarządzanie programami
socjalnymi dla rodzin, 39 organizowanie wczasów, organizowanie wakacji z wyjątkiem zakwaterowania, organizowanie
transportu, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie podróży, organizowanie i rezerwowanie podróży
w ramach wakacji zorganizowanych, usługi transportowe,
41 organizowanie wykładów, organizowanie przedstawień,
organizowanie koncertów, organizowanie uroczystości, organizowanie zawodów, organizowanie rozrywki, organizowanie kwizów, organizowanie balów, organizowanie imprez
tanecznych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie konkursów i zawodów sportowych, organizowanie
widowisk i wydarzeń muzycznych, organizowanie widowisk
scenicznych, organizowanie pokazów i widowisk w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, 43 usługi w zakresie żłobków, udostępnianie pokoju dla matek karmiących, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego.
469090
(220) 2017 03 20
AGENCJA RYNKU ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) STREFA TRADEARE

(210)
(731)
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(531) 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], 38 agencje informacyjne, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu
do baz danych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], przechowywanie danych elektronicznych.

Nr ZT17/2017

469109
(220) 2017 03 20
ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY
PRZEMYSŁOWEJ CHEMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) ODLEWNIA CHEMAR
(210)
(731)

(531)
469097
(220) 2017 03 20
PV PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PV PROJEKT
(510), (511) 35 reklama, działalność marketingowa, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, nabywanie
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, ocena
i wycena nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, organizowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa
bloków mieszkalnych, budowa części budynków, budowa
budynków na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa
utwardzanych miejsc parkingowych, doradztwo inżynieryjne
(budownictwo), informacja budowlana, konserwacja i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, malowanie i prace dekoratorskie
w budynkach, malowanie powierzchni budynków, montaż
konstrukcji budynków, nadzór budowlany, naprawa budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, odnawianie i renowacja budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji
stalowych, remont nieruchomości, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, stawianie fundamentów, stawianie domów
z prefabrykatów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, stawianie szyldów, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi w zakresie wypożyczania narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi
zarządzania budową, wzmacnianie gruntu, wyrównywanie
terenu budowy, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, zapobieganie
osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie
projektem budowy, 42 kontrola kosztów budowy, oględziny
nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości,
usługi projektowe związane z nieruchomościami, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych,
opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.

(210)
(731)

01.01.08, 25.01.25, 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy surowe i półprzetworzone, metale sproszkowane, metalowe: kolanka,
kształtki rurowe rozgałęziające, pojemniki, zawory, złączki rur,
pojemniki metalowe: do przechowywania kwasów, na paliwo płynne, do gazu sprężonego, przewody rurowe centralnego ogrzewania, przewody rurowe instalacji: gazowej,
klimatyzacyjnej, wodociągowej, ściekowej, silosy metalowe,
słupy metalowe: linii elektrycznych, telegraficzne, staliwo,
stopy stali, stal surowa i półprzetworzona, uliczne metalowe
kanały ściekowe, zbiorniki metalowe, żelazostopy, żeliwo surowe i półprzetworzone, 7 części maszyn: przekładnie, pompy, regulatory ciśnienia i prędkości obrotowej, rury do kotłów, wymienniki ciepła, tłoki, zawory, 19 odlewnicze formy
niemetalowe, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 40 obróbka plastyczna metali, odlewanie metali, odlewanie stali, odlewanie
żeliwa, obróbka cieplno - chemiczna metali, obróbka mechaniczna metali, oczyszczanie powietrza, metalurgia proszków,
nakładanie powłok na metale, uzdatnianie wody, 42 badania:
techniczne, naukowe, prace badawczo - rozwojowe.
(210) 469111
(220) 2017 03 20
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) LAZARO DESIGN

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 20 fotele, krzesła, meble biurowe, meble szkolne, taborety, siedzenia, meble, sofy, kanapy, ławy, fotele
biurowe.
469121
(220) 2017 03 20
ANTIAGING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INSTYTUT TERAPII PEPTYDOWYCH

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 salony piękności, usługi klinik medycznych,
usługi medyczne.
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469122
(220) 2017 03 20
ANTIAGING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INSTYTUT TERAPII PEPTYDOWYCH

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.06, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 44 salony piękności, usługi klinik medycznych,
usługi medyczne.
469123
(220) 2017 03 20
POLAND FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno
(540) Milamil Premium quality

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, mleko
w proszku jako żywność dla niemowląt.
469124
(220) 2017 03 20
WOKULSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria
(540) salony optyczne WOKULSKI
(210)
(731)

Nr ZT17/2017

(531)

25.05.05, 25.05.25, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych
i bankowych.
(210) 469128
(220) 2017 03 20
(731) ORION CORPORATION, Espoo, FI
(540) VALINGER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 469159
(220) 2017 03 21
(731) ROGOWSKI JAKUB PPH ROLAND, Płońsk
(540) manufaktura dobrego stylu
(510), (511) 25 garnitury, odzież, kurtki, koszule, krawaty,
obuwie.
469162
(220) 2017 03 21
PREDICTWATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) PREDICTWATCH
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie, zintegrowane pakiety oprogramowania,
oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie wspomagające, programy do przetwarzania danych, oprogramowanie społecznościowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, mobilne aplikacje, interaktywne oprogramowanie
komputerowe, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie leczenia uzależnień, leczenie
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające,
rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, pomoc
osobom w rzucaniu palenia, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, monitorowanie pacjentów.
(210)
(731)

469165
(220) 2017 03 21
DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) John Pitcher
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 etui na okulary,okulary, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne
[optyka], soczewki optyczne, zestawy soczewek [wzierniki,
okulary], okulary inteligentne.
(210) 469125
(220) 2017 03 20
(731) ORION CORPORATION, Espoo, FI
(540) INHIPEP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i witaminowe dla
ludzi, suplementy diety dla ludzi.
(210) 469126
(220) 2017 03 20
(731) ORION CORPORATION, Espoo, FI
(540) SILGRA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 469127
(220) 2017 03 20
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBank mAccelerator

(531) 27.05.01, 25.07.07
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe.
469172
(220) 2017 03 21
AROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Brzesko
(540) AROMAL FOOD ADDS
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty jako preparatydo żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne,
aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi nadziewane kluski gotowane na parze, batony zbo(210)
(731)
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żowe, bibimbap jako ryż z warzywami i wołowiną, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery,
chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chow-chow jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos,
ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut
kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna,
czosnek mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie z ryżu,
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi
(pierogi nadziewane), jogurt mrożony jako ody spożywcze,kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki
[cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu,
krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza
prażona [popcorn],kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście
jako substytuty herbaty, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana],
lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki
[japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy
w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze],
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy],
pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pate en
croute), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem
mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki
ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki],
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku
domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty
spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie
makaronu), mączka z roślin , ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię

Nr ZT17/2017

lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów
spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych,
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka
sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól
selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące
do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle
ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy],
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy,
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe,
sokpomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje],
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej,
woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej,
woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak,
baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curacao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier
miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn
winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające
trawienie, whisky, wino, wódka.
469173
(220) 2017 03 21
CLIMA HEAT SPÓŁKA JAWNA BEATA WIERZBICKA
JAN WIERZBICKI, Jelenia Góra
(540) Clima Heat

(210)
(731)
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(531) 01.15.05, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 systemy HVAC do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
469177
(220) 2017 03 21
AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) AWA
(210)
(731)
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chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], marynarki
do garniturów, krawaty, jedwabne krawaty, ascoty [krawaty],
fulary [ozdobne krawaty], bielizna, bielizna nocna, bielizna
termoaktywna, bielizna dla mężczyzn, męska bielizna jednoczęściowa, podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki
z długimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, marynarki
od garniturów, swetry, swetry polo, swetry marynarskie, swetry rozpinane, swetry z golfem, swetry z półgolfem, swetry
bez rękawów, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi.
(210) 469191
(220) 2017 03 21
(731) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn
(540) DOM RZĘS

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki absorpcyjne, sorbenty mineralne, środki chemiczne w postaci sorbentów, materiały syntetyczne
do absorpcji oleju, 17 zapory przeciwolejowe z tworzyw
sztucznych oraz ich akcesoria, części lub komponenty, ujęte
w tej klasie, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia
oraz ich akcesoria, części lub komponenty, ujęte w tej klasie.
469184
(220) 2017 03 21
TACTICLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) TacticLog
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: materiałów i narzędzi do stylizacji
rzęs (pęsety, rzęsy, kleje), kosmetyków do pielęgnacji rzęs:
płynów do demakijażu, szamponów do mycia rzęs, kosmetyków kolorowych (tusze, linery), odżywek do rzęs, suplementów diety, gazet branżowych, 41 szkolenia w zakresie stylizacji rzęs, organizacja konkursów, 44 usługi: salonów piękności,
salonów kosmetycznych, salonów masażu, salonów stylizacji
rzęs, paznokci, stylizacji brwi, wizażystów, manicure.
(210) 469204
(220) 2017 03 21
(731) HAIZHOU ZHU, Mroków
(540) PANDA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.01, 24.15.01, 26.11.12
(510), (511) 39 spedycja, transport, magazynowanie.
(210) 469187
(220) 2017 03 21
(731) GAŁĘGA JAKUB, Lublin
(540) KUBOTA

(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria.

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.03.06, 26.11.09
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 469189
(220) 2017 03 21
(731) SOSNOWSKA ALICJA, Sobolewo
(540) COLLIER

(531) 09.03.13, 27.05.01
(510), (511) 25 koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule eleganckie, koszule zapinane, koszule hawajskie, koszule do garniturów, koszule z kołnierzykiem, koszule
z krótkimi rękawami, koszule z długimi rękawami, poszetki,

(210) 469217
(220) 2017 03 22
(731)	FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg, DE
(540) SURVIMED
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty do podawania przez zgłębnik i do podawania doustnego, substancje dietetyczne do celów medycznych, produkty
do żywienia enteralnego.
469221
(220) 2017 03 22
ACOMOEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) ACOMOEYE
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, zintegrowane
pakiety oprogramowania, oprogramowanie komunikacyjne,
oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie rzeczy(210)
(731)
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wistości wirtualnej, programy do przetwarzania danych, mobilne aplikacje, interaktywne oprogramowanie komputerowe,
sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, komputery i sprzęt
komputerowy, peryferyjne urządzenia komputerowe, okulary
do rzeczywistości wirtualnej, analizatory obrazów, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania
do modułów sterujących i systemów operacyjnych, usługi
naukowe i technologiczne, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania dotyczące przetwarzania danych,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów
elektronicznych.
469222
(220) 2017 03 22
KONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) SMODI
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, schody
z metalu, metalowe więźby dachowe, metalowe materiały
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe, strukturalne ramy
budowlane, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, konstrukcje przenośne niemetalowe,
niemetalowe modułowe elementy budowlane, materiały
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, niemetalowe schody, ramy budowlane niemetalowe, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, osprzęt do drzwi, bram
i okien, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne.
(210)
(731)

469228
(220) 2017 03 22
TRAFISTEL-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa
(540) TRAFIMIG
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe,
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz
na stronie internetowej, organizowanie i współudział w targach handlowych.

(210)
(731)

(210) 469233
(220) 2017 03 22
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) SPIŻARNIA NATURY
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, bakalie, sałatki
warzywne, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatka z kurczaka, sałatka Cezar, sałatka ziemniaczana, sałatki na bazie
ziemniaków, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin
strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, 30 wyroby
piekarnicze, wyroby cukiernicze, gotowe ciasta, słodycze,
gotowe dania deserowe ujęte w tej klasie, wyroby zbożowe,
muesli, słodycze, majonez, pasty do smarowania na bazie
majonezu, miód, substytuty miodu, słodkie pasty do smarowania [miód], syropy smakowe, sałatka z makaronem, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, tabule [sałatka z kuskus], sałatka
z makaronu typu rurki, 32 soki owocowe, napoje owocowe,
syropy do napojów, syropy do napojów bezalkoholowych,
syropy owocowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru.
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469234
(220) 2017 03 22
RCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zatyki
(540) RCM
(210)
(731)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, aeratory, brony, kosiarki, dmuchawy
elektryczne do odpadów trawnikowych, grabiarki [maszyny],
kosy [maszyny], maszyny do siekania, maszyny do zrywania,
okrawarki, maszyny do pielenia, rozdrabniarki, rolnicze maszyny rozprowadzające, siewniki, snopowiązałki, przycinacze
do drzew [maszyny], walce ogrodowe [maszyny], wycinarki
[maszyny], urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny transportowe, pompy, kompresory i wentylatory, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 12 lądowe pojazdy
i środki transportu, pojazdy przemysłowe, przyczepy, naczepy, ciągniki, taczki, traktory ogrodnicze, 42 usługi projektowania, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie przyrządów, projektowanie konstrukcji, projektowanie
maszyn specjalistycznych.
(210) 469235
(220) 2017 03 22
(731) KSIĄŻYK MATEUSZ, Kościan
(540) PRESTIGE CENTRUM KOMFORTU
(510), (511) 7 odkurzacze, 20 pościel oprócz bielizny pościelowej, 21 naczynia, naczynia do gotowania ogólnego
użytku, elementy naczyń do gotowania potraw, naczynia
z izolacją termiczną, patelnie do smażenia łącznie z pokrywami lub urządzenia do polewania tłuszczem, 35 badanie
marketingowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów,
reklama, rynkowe badania, telefoniczne udzielanie informacji, telemarketing, udzielanie porad konsumentom, 44 usługi
doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedyczne.
(210) 469238
(220) 2017 03 22
(731)	FLEXWING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk
(540)	FLEXWING

(531) 18.01.21, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstrukcyjne
do łodzi, części konstrukcyjne do samochodów, płaty aerodynamiczne do pojazdów wodnych, płaty aerodynamiczne
do pojazdów morskich, płaty aerodynamiczne do pojazdów
lądowych, 42 usługi projektowania, projektowanie konstrukcji, projektowanie techniczne.
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469239
(220) 2017 03 22
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PROBIOFAST
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

469283
(220) 2017 03 22
IQ PRISMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) RC d’OR
(210)
(731)
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(531) 03.01.04, 03.01.24, 29.01.15, 03.01.25
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, owoce i warzywa gotowane, galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.
(210)
(731)
(540)

469352
(220) 2017 03 23
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.12, 26.03.06
(510), (511) 9 oprawy okularowe, okulary przeciwsłoneczne,
okulary, etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary specjalne, okulary przeciw oślepieniowe, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, sznureczki do okularów, wyroby optyczne.
469344
(220) 2017 03 23
BIAŁUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) BIAŁUTY

(210)
(731)

(531) 03.05.09, 03.05.24, 03.05.25, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, owoce i warzywa gotowane, galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.
469359
(220) 2017 03 23
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Drobisie

(210)
(731)

(531) 25.03.01, 25.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa i owoce suszone, konserwowane,
mrożone i gotowane, pulpa owocowa, koncentraty owocowe, przeciery warzywne, 30 majonezy, musztarda, keczup,
sosy (przyprawy), sosy warzywne, sosy sałatkowe, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, 31 warzywa i owoce
świeże, ziemniaki, cebula, produkty rolne i ogrodnicze nie zawarte w innych klasach, zboża, rzepak.
(210)
(731)
(540)

469350
(220) 2017 03 23
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, owoce i warzywa gotowane, galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.
469360
(220) 2017 03 23
LCP CORENTIN INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EMKA
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy
danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy
(210)
(731)
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telewizyjne, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, rekrutacja personelu, sortowanie danych w bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, kreowanie
wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlowymi,
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania,
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy
nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowe,
wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie,
leasing finansowy, usługi rachunkowo - księgowe, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych usługach, wynajmowanie
mieszkań, 42 prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie
nauk technicznych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, doradztwo
techniczne w zakresie inżynierii, doradztwo i projektowanie konstrukcji, budynków, usługi w zakresie projektowania
specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, archiwizacja
komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania
baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, usługi związane z tworzeniem, utrzymywaniem, gromadzeniem i zapewnianiem
funkcjonowania serwisu informacyjnego w formie internetowego systemu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, doradztwo w zakresie informatyki, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje, aktualizacje,
konserwacje, powielanie, projektowanie, edycja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie
stronami internetowymi (hosting), odzyskiwanie danych
komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, informacja
o powyższych usługach, 45 usługi bezpieczeństwa świadczone dla osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne i ochroniarskie, dzierżawa własności intelektualnej, usługi prawne, opieka nad
dziećmi, informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)

469365
(220) 2017 03 23
LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT17/2017

(540) LCP

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy
danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sortowanie danych w bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy,
usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlowymi, 36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu,
dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni
użytkowe, wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie, leasing
finansowy, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych usługach, wynajmowanie mieszkań,
42 prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii, doradztwo techniczne w zakresie
inżynierii, doradztwo i projektowanie konstrukcji, budynków,
usługi w zakresie projektowania specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania
urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, usługi
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
archiwizacja komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania
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utraconych danych z komputerowych baz danych, usługi
związane z tworzeniem, utrzymywaniem, gromadzeniem
i zapewnianiem funkcjonowania serwisu informacyjnego
w formie internetowego systemu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, administrowanie
portalami internetowymi, doradztwo w zakresie informatyki,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje,
aktualizacje, konserwacje, powielanie, projektowanie, edycja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), odzyskiwanie
danych komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, informacja
o powyższych usługach, 45 usługi bezpieczeństwa świadczone dla osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne i ochroniarskie, dzierżawa
własności intelektualnej, usługi prawne, opieka nad dziećmi,
informacja o powyższych usługach.

Nr ZT17/2017

469450
(220) 2017 03 24
SKORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) SKORM

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia do drenażu, odwodnienia, rozsączania oraz magazynowania wód opadowych, 37 usługi
w zakresie odwadniania gruntu z wód deszczowych.

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

467275, 467626, 467801, 467862, 468492, 468808, 468893, 468936, 469177

2

467626, 467863

3

463101, 463933, 465445, 465517, 465831, 466099, 466186, 466187, 466188, 466191, 466213, 466747, 466804,
466820, 466821, 467001, 467022, 467206, 467287, 467466, 467563, 467727, 467735, 467753, 467755, 467815,
468285, 468287, 468303, 468491, 468566, 468663, 468695, 468886, 468946

4

460681

5

463101, 463933, 465831, 466099, 466151, 466157, 466186, 466187, 466188, 466191, 466213, 466747, 466856,
466972, 467001, 467080, 467287, 467466, 467563, 467699, 468160, 468161, 468215, 468243, 468246, 468285,
468287, 468396, 468508, 468544, 468566, 468582, 468630, 468712, 468938, 468946, 469087, 469123, 469125,
469126, 469128, 469217, 469239

6

460681, 467586, 468117, 469109, 469222

7

462814, 467386, 467586, 468327, 469061, 469073, 469109, 469228, 469234, 469235, 469450

8

466820, 466821, 467206, 467586, 468327

9

460865, 464390, 465990, 466469, 466617, 466857, 467728, 468126, 468139, 468641, 468663, 468808, 468842,
468844, 468856, 468920, 468924, 469021, 469124, 469162, 469221, 469283

10

466186, 466187, 466188, 466191, 466213, 466747, 467973, 467974, 467976, 468663, 468787

11

460681, 468117, 468808, 468856, 469073, 469173

12

462814, 468596, 468599, 468673, 468825, 468827, 469234, 469238

13

467698, 467700

14

465516, 465517, 465990, 468305, 468592, 468641, 468663, 469204

16

463933, 465990, 466106, 466857, 467060, 467728, 468712

17

467626, 468504, 468732, 468808, 469177

18

465516, 465517, 468042, 468636, 468641

19

465560, 465561, 465621, 465990, 467356, 467626, 468117, 468308, 468347, 468890, 469017, 469109, 469222

20

464448, 466852, 467060, 468636, 468663, 469111, 469222, 469235

21

460681, 466106, 466820, 466821, 467244, 468663, 469235

22

466896

23

466896

24

466852, 466896, 467583

25

465516, 465517, 465990, 466098, 466285, 466371, 466896, 467583, 468042, 468290, 468332, 468365, 468425,
468636, 468641, 468663, 468712, 469009, 469159, 469165, 469187, 469189

26

465990, 466896

28

465990

29

465634, 465902, 466544, 466765, 466826, 466856, 466896, 466914, 466915, 467287, 467339, 467340, 467341,
467342, 467534, 468439, 468441, 468443, 468445, 468447, 468583, 468607, 468685, 468874, 468938, 469023,
469233, 469344, 469350, 469352, 469359

30

460344, 464101, 465415, 465902, 466826, 466856, 466896, 466914, 466915, 466972, 467347, 467349, 467351,
467534, 467801, 468246, 468495, 468583, 468607, 468683, 468862, 468874, 468938, 469011, 469047, 469172,
469233, 469344

31

463688, 465902, 466577, 466840, 466841, 467287, 467801, 468246, 468583, 468936, 469344
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Nr ZT17/2017

1

2

32

465418, 466106, 466496, 466500, 466544, 466914, 466915, 467287, 467960, 467962, 468105, 468108, 468246,
468427, 468464, 468544, 468554, 468583, 468638, 468639, 468663, 468709, 468712, 468715, 468938, 468939,
468940, 468945, 468978, 469165, 469172, 469233

33

463689, 463690, 465202, 466106, 468257, 468427, 468495, 468637, 468663, 468938, 469172

34

468495, 468938

35

460865, 461889, 463723, 464211, 464448, 465516, 465517, 465634, 465897, 465902, 465990, 466161, 466186,
466187, 466188, 466191, 466213, 466261, 466262, 466264, 466285, 466415, 466469, 466577, 466604, 466617,
466725, 466737, 466738, 466847, 466852, 466984, 467080, 467141, 467200, 467244, 467386, 467534, 467583,
467586, 467634, 467698, 467700, 467728, 467900, 467901, 468072, 468105, 468108, 468117, 468139, 468246,
468305, 468332, 468339, 468347, 468378, 468425, 468433, 468495, 468501, 468554, 468566, 468636, 468641,
468663, 468676, 468701, 468844, 468853, 468918, 468929, 468930, 468938, 469009, 469011, 469023, 469088,
469089, 469090, 469097, 469191, 469228, 469235, 469360, 469365

36

460865, 464211, 465819, 466617, 467200, 467596, 467900, 467901, 468139, 468387, 468390, 468501, 468631,
468853, 469046, 469097, 469109, 469127, 469360, 469365

37

462814, 466771, 467244, 467634, 467698, 467700, 467863, 468117, 468283, 468387, 468390, 468501, 468663,
468701, 468844, 469097, 469173, 469450

38

465990, 466469, 466617, 467327, 468433, 468933, 469090

39

460865, 464211, 466577, 467060, 468283, 468501, 468631, 468701, 469089, 469184

40

464448, 467141, 467634, 468235, 468236, 468283, 468308, 468425, 468701, 469009, 469109

41

456797, 456798, 461889, 463723, 464211, 464655, 465990, 466161, 466261, 466262, 466264, 466469, 466737,
466738, 466847, 466857, 466984, 467141, 467200, 467244, 467427, 467447, 467489, 467667, 467698, 467700,
467728, 467900, 467901, 468126, 468378, 468474, 468660, 468701, 468894, 468918, 468929, 468930, 468933,
469058, 469089, 469191

42

460865, 463723, 465990, 466186, 466187, 466188, 466191, 466213, 466261, 466262, 466264, 466469, 466984,
467447, 467586, 467611, 467698, 467700, 468235, 468236, 468283, 468433, 468631, 468660, 468663, 468701,
468808, 468842, 468844, 468872, 469090, 469097, 469109, 469221, 469234, 469238, 469360, 469365

43

462360, 465990, 466867, 466984, 467163, 467200, 467427, 467489, 467596, 467621, 467634, 468235, 468236,
468339, 468361, 468390, 468395, 468495, 468586, 468607, 468663, 468855, 468874, 469023, 469047, 469089

44

460069, 466186, 466187, 466188, 466191, 466213, 466984, 467163, 467200, 467427, 467489, 468625, 468640,
468848, 468855, 468894, 468936, 469058, 469121, 469122, 469162, 469191, 469235

45

461889, 465819, 465990, 466415, 466984, 468844, 468856, 468894, 469360, 469365

Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

100% EKO
1923 Hanka SIEMIANOWICE
Śliwki Śląskie w czekoladzie PREMIUM
1step2be...
AA Vitelite C ANTI AGING THERAPY
AA Vitelite
ACOMOEYE
Adaptix
AgroCALC
AKADEMIA MŁODEGO KUCHARZA
ale gotówka
ALERMUSSS
ALLEA
ALPHA SHOT
ALTUM VILLARE
AMS AMSCLOTHING
ANTITA
AP V10
ApiSilver
APS Access Pro System
Apteka TopFarm TFG
ARCOL IN INNOVATION IN BONDING
AROMAL FOOD ADDS
Atos
AURIX
AVANT MODEL School
AWA
Baltica
BANDI VAMOS
BANDI
BEDAR frozen food distribution
BEFARD
BEMBERG ESTATE WINES
BEMBERG
BESKID
bf bankfoto
BIAŁA SADZA PLUS
BIAŁA SADZA
BIAŁUTY
Big Data
BIZON
BRAIN EMBASSY
Bruschetta Mia!
B-SMART
CA24

468936
464101
460865
468285
468287
469221
468844
468893
469058
469046
468544
466896
468126
465202
466371
468886
465621
467563
464390
468853
467275
469172
463688
468946
466161
469177
468236
465517
465516
466915
462814
463690
463689
468825
467141
468492
468491
469344
466262
467586
467901
469047
468874
466617

CARBOLIFT
CARBOXYTHERAPY DUAL XT
Cayenne Consulting
CEG Centrum Ekspertyz Grafologicznych
central café nice place and deli
CENTRUM ZDROWIA I URODY
CH24.PL
Chleboteka
CHOCOSZOK
Clima Heat
CliniCare
Clotrimazolum US Pharmacia
CLOVER
CoFashion
cola kitty
COLDNORD frozen food distribution
COLLIER
Complex Cellta 16
Creamer
Crystal Dog
Crystal Dog
Crystal Passion
CUBE OFFICE PARK
DELAHAYE
DiBlume
DIGITAL DESIGNS
DMS
DOM RZĘS
DOM SENIORA ‘’Wśród Swoich’’
Dom Wiedzy
domovita
DomoVita
DPAG Data Protection Advisory Group nr 1
w ochronie danych osobowych w Polsce
Drobisie
DROMADER
eco&fit
ecoLINEX green side of the power
E-LADY
EMKA
enerpor
FABIO eyewear
feel+ SPORTSWEAR
Fenicja
FF Fiberglass Fabrics

467974
467976
468378
468872
467621
468625
463723
469011
468862
469173
468640
466151
469009
468290
468940
466914
469189
466747
467801
466840
466841
463101
468631
466098
463933
469021
468599
469191
467163
468474
468105
468108
461889
469359
467356
467699
460681
468676
469360
468732
468920
468365
468607
469017
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1

2

1

FIBROPLUS
FILTROSFERA
filtrosfera.pl
Fitella Ice Tea Geisha
FITNESS DLA SERCA
Flavia eyewear
FLEXWING
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Furaginum US Pharmacia
Future Tech
Gama Plast
GASTROLAX
GASTRO-PUR VC 642
gdynia radio Świat w dobrym tonie!
GINEKOLOGIA MURANO
ginekologiamurano.pl
Głowica kumulacyjno-odłamkowa
GK-1 HEAT IR
Głowica kumulacyjno-odłamkowa
GK-1 HEAT
GOLD LION
Green Factory Bronisze.
Wspieramy tradycję w handlu.
HALITOFAR
hotelservice Okna i lustra VC 520
hotelservice
Wykładziny dywany ekstrakcja VC 573
IANA
INHIPEP
INKAMOS
Instytut im. św. Jana Pawła II
„Pamięć i Tożsamość”
INSTYTUT TERAPII PEPTYDOWYCH
INSTYTUT TERAPII PEPTYDOWYCH
Insure Tech
IPF GROUP
ITBoom we can do IT
John Pitcher
JUANITA
JURAND SZCZYTNO
Kancelaria Medius
KARTEL
KIA STINGER
KLEKUSIOWO
Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej
KONGRES RYNKU FMCG
HANDEL PRZEMYSŁ USŁUGI
WIADOMOŚCI HANDLOWE MARKET ROKU
Wiadomości kosmetyczne DROGERIA ROKU
KOST-BET
KRASNA JĘDZA

467466
466725
466604
465415
456798
468924
469238
466984
466157
466264
468504
468396
467753
467327

Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością
wapnia calpro z magnezem Mg
śliwka z owocami goji Źródło magnezu
Magnez przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia
KUBEK GREKA
KUBOTA
la defense
LA RIVE AQUA bella
LaBoom
Labopol
LAFY
LAZARO DESIGN
LCP
Love
MAGNOLIA
manufaktura dobrego stylu
Marlla-med
matbau
Max
mBank mAccelerator
MC2 INVESTMENTS
MENNICA ZŁOTA
MIKRONET
Milamil Premium quality
MNIAMKI
MOJA TV
MOLECO
MUMU
MUSCLE POWER
nees direction for your beauty
neess direction for your beauty
neess direction for your beauty
NEPTUN
NewEX H2020-MSCA-RISE-2017
NK NOWOCZESNE KRĘGARSTWO
NOSALOWY
NTFY Nice To Fit You
OCTIVE FIT JABŁKOWY
ODLEWNIA CHEMAR
ODME Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
Olini
OPTIMUM Tabletki uspokajające
Labofarm powlekane
ORO PRODUKT
OSTEOGEL
OVERSEAS TRUST
PANDA RAMEN
PANDA
PARA
PATATAJ restauracja
PATCHSYSTEM

468848
467700
467698
468663
468583
468215
467815
467755
468243
469125
468636
465990
469121
469122
466261
469088
467611
469165
468637
468464
465819
468425
468673
468855
468929

466737
468890
466496

2

468685
469023
469187
468347
467022
465445
468808
466415
469111
469365
466469
466826
469159
460069
467626
467386
469127
468387
468592
468433
469123
468246
468933
466804
468042
467080
466821
466820
467206
465418
467447
468894
467427
462360
468945
469109
464655
465902
468508
468303
465831
468501
468339
469204
467863
468586
468308
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1

2

1

2

perfect PLUS
PERŁA RYNKU FMCG TWÓJ WYBÓR
pewex
pink fury
PIRUU
POLCOMM
Polish Heritage Husaria
POWER GELS
POZNAŃ CITY OF ROWING FWW
PPA D-103
Pprogarden rok zał. 1995
PR EXPERT
PRACODAWCA przyjazny rodzinie
PRACOWNIA SUSHI
PREDICTWATCH
PRESTIGE CENTRUM KOMFORTU
PRICING TAGS
PROBIOFAST
PROFi Sos Boloński bez glutaminianu
monosodowego bez barwników
PRODUKT BEZGLUTENOWY
PROFi Sos Grzybowy bez konserwantów
bez glutaminianu monosodowego
PRODUKT BEZGLUTENOWY
PROFi Sos Słodko-Kwaśny bez glutaminianu
monosodowego bez konserwantów
bez barwników
PV PROJEKT
RC d’OR
RCM
RE CHOC
redplant
RELAXEN
RESPIRO system
RETRO GAMES
rewon
RF MEBLE
ringosol
ROZPIESZCZALNA
RUM SENORITA
S&W Verpackung
SAFE WORLD TECHNOLOGIES
salony optyczne WOKULSKI
SAS
Serce Natury
Serenada ser Mleczny
SHAUSHA SPORT CLUB
SI
SILGRA
skawa PIRAMIDELLE WAFELEK KAKAOWY
W CZEKOLADZIE
SKORM

466765
466738
467728
468938
466852
468327
468427
468630
467667
467862
466771
466847
469089
466867
469162
469235
468842
469239

SŁOTWINKA CENTRUM SA
smaczne.TO
SMART
smart-flex
SMASTHERAPY
SMODI
SOLIDNE KRUSZYWA
SOLINEA
SOWA
SOWIE
SOWIE
SPIŻARNIA NATURY
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 EDAMSKI SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 GOUDA SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 MAZDAMER SER ŻÓŁTY
W PLASTRACH Smak płynie z natury
Z polskiego mleka
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 RAJSKI SER ŻÓŁTY W PLASTRACH
Smak płynie z natury Z polskiego mleka
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 WŁOSZCZOWSKI TYPU
SZWAJCARSKIEGO SER ŻÓŁTY
W PLASTRACH Smak płynie z natury
Z polskiego mleka
SQUALO
STREFA TRADEARE
STROP SMART
SURVIMED
SVB SYSTEM
SWILLER
Systematic FIT
SZLAK BURSZTYNOWY
SZOTRĘB
ŚWIEŻO PALONA QUICK coffee
TacticLog
TARPAN
TeleBOŚ
THe BRAIN eMbasSY
tkalnia centrum Pabianic
TRAFIMIG
Trip Free
VALINGER
VC 560
VC 575
VEGAOMEGA
velpa
Venus Nature w zgodzie z naturą
Vermilion

467200
468930
465560
468117
467973
469222
468660
468566
468638
468639
468715
469233

467347

467349

467351
469097
469283
469234
466856
466577
465897
468787
468918
466285
464448
466099
468683
468257
467060
468856
469124
468596
468554
465634
456797
468361
469126
460344
469450

468439

468441

468443

468445

468447
468939
469090
465561
469217
468390
468978
468712
467489
466106
467634
469184
468827
468139
467900
464211
469228
468495
469128
467727
467735
469087
468641
467001
466857
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT17/2017

1

2

1

2

VIGA
VIGAVIT
VODER
VOIGT
VRATISLAVIA CONCEPTUM
w 100% NATURALNA
Moje odkrycie PROFi ZUPA Krem paprykowy
z serem mozzarella
w 100% NATURALNA
Moje odkrycie PROFi ZUPA
Krem pieczarkowy z czarnuszką
w 100% NATURALNA
Moje odkrycie PROFi ZUPA Ogórkowa
z batatami
w 100% NATURALNA PROFi
Moje odkrycie ZUPA Ze świeżych
pomidorów z lubczykiem
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
WESOŁE ZIELE
Willa Baltica

468160
468161
469073
467244
468305

WIŁA WIANKI
WODOCIĄGI Esox
wolfarb3
WOLIN-TRAVEL
Wynajem apartamentów FeWo-Vermietung
WT MACHINE
WYTWÓRNIA NAPOJÓW SOWA
Xtrack
YESUMI
ZBÓJNICKA
ZENKA
ZiKO DERMO
ZiKO
ZiKO
ZiKO
ziko
ZUMA NOKA
ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM

468072
468283
468695

467340

467341

467339

467342
466500
468235

467596
469061
468709
468332
467287
466972
468395
466213
466186
466187
466188
466191
468582
467962

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.
1337614

CARAT

19

1337806

HiTT
CFE: 27.05.17

Wykaz klasowy wyznaczonych do dnia 14 kwietnia 2016 r.
na terytorium rzeczypospolitej polskiej
międzynarodowych znaków towarowych

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

8

1337806

9

1337806

19

1337614

8, 9

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.
865426
884975
1220563
1274306
1319964
1337248
1337275
1337276
1337277
1337279
1337306
1337330
1337344
1337401
1337425
1337439
1337442
1337521
1337522
1337523
1337610
1337659
1337664
1337665

WEIDE (2016 11 09)
CFE: 25.01.09, 27.05.01, 29.01.13
25
CHAPTER IV (2016 11 17)
CFE: 27.05.01, 27.07.23
3
COSMOPOLITAN DIVA (2016 11 21)
CFE: 03.07.19, 25.01.09, 29.01.14
33
BLANCHET (2017 03 21)
32, 33
SONIFER (2017 03 17)
7, 8, 11, 21
SWISSPURE (2017 01 04)
3
TECMEN (2016 11 21)
CFE: 01.01.01, 02.09.14, 20.01.01,
9
26.02.09, 27.05.01
SOFNON (2016 11 25)
CFE: 05.05.20, 26.13.25, 27.05.01,
24
28.03.00
SANLI (2016 09 26)
CFE: 26.01.02, 27.01.07, 27.05.01
7
2016 10 28, 2016 05 25)
CFE: 26.13.25
18, 25, 28
PRECIOUS PEARL (2017 01 20)
3
Best Buddies (2016 06 16,
9, 28
2016 02 11)
jarda (2016 11 21, 2016 11 04)
CFE: 27.05.01
2, 3, 18, 20, 25
LONGJIA (2016 12 05)
CFE: 03.07.17, 26.01.05, 27.05.01
12
Carborundum (2016 12 20)
3, 7, 8, 10
S OPSO (2017 01 19)
CFE: 26.01.18, 27.05.01
9
OPTIMUS (2016 12 12, 2016 08 16)
CFE: 27.05.17
8
STOLOTO (2016 12 27, 2016 12 23)
CFE: 02.01.08, 26.01.03
41
2016 10 27, 2016 06 08)
CFE: 26.05.04, 26.07.15
5
DELUNE (2016 12 19)
18
VIGNETO DI MONTAGNA
33
(2017 01 30)
PRESTOLASA (2016 12 22, 2016 07 05)
5
SILICION (2016 12 16, 2016 07 08)
12
REGENION (2016 12 16, 2016 07 08)
12

1337673
1337680
1337686
1337871
1337884
1337935
1338071
1338134
1338136
1338191
1338192
1338207
1338212
1338213
1338214
1338215
1338245
1338269
1338318
1338395
1338414
1338434

DIFFI boom (2016 08 01, 2016 03 02)
CFE: 27.05.10
28
SASPG (2016 07 28)
CFE: 26.04.16, 26.11.13
7
S (2016 10 11)
CFE: 26.02.07, 26.11.21, 27.05.21,
21
29.01.13
2016 08 10, 2016 07 25)
CFE: 26.13.25
6, 7
HAOHUA (2016 11 21)
CFE: 27.05.02
12
AVIQUEST (2016 12 15, 2016 08 09) 9, 35, 44
LION ELECTRONICS (2017 01 26)
CFE: 01.15.05, 03.01.16, 27.05.02, 29.01.12
34
2016 11 21)
CFE: 28.03.00
7
ZODIAC WHEEL (2016 07 28)
CFE: 01.03.20, 27.05.01, 29.01.15
9, 28
Relaxglasses (2016 11 15,
9
2016 06 29)
MFT (2016 11 21, 2016 06 15)
9
SECRETS OF ALCHEMY (2016 07 28)
CFE: 27.05.01, 29.01.14
9, 28
IMMOFINANZ SPACE TO
35, 36, 37, 39,
40, 42
SUCCEED (2016 08 05)
Majestic Forest (2016 07 28)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 28
SUPREME HOT (2016 07 28)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 28
ROYAL SECRETS (2016 07 28)
CFE: 24.09.05, 25.01.06, 25.03.25,
9, 28
27.05.01, 29.01.13
BIRELL (2016 11 02, 2016 10 19)
CFE: 25.01.15
32
BROW SHAKE (2017 01 18, 2016 12 16)
3
EASY NAILS Fast & Fruity (2016 08 26)
CFE: 27.05.09
3
Osteo Aktiv (2016 12 20)
3, 5
KEMFLO (2016 06 12, 2016 01 04)
CFE: 01.15.15, 27.03.12, 27.05.01
11
ONE SCREEN (2016 12 23, 2016 07 12)
9

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r.
na terytorium rzeczypospolitej polskiej
międzynarodowych znaków towarowych

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

2

1337344

3

884975,
1338395

1337248,

1337306,

1337659,

1338395

1337344,

1337425,

1338269,

1337680,

1337871,

1338134

1338136,
1338434

1338191,

1338192,

1338207,

1338213,

1338214,

5

1337522,

6

1337871

7

1319964,

1337277,

1337425,

8

1319964,

1337425,

1337442

9

1337275,
1338207,

1337330,
1338213,

1337439,
1338214,

1337935,
1338215,

10

1337425

11

1319964,

1338414

12

1337401,

1337664,

1337665,

1337884

18

1337279,

1337344,

1337523

20

1337344

21

1319964,

24

1337276

25

865426,

1337279,

1337344

28

1337279,
1338215

1337330,

1337673,

32

1274306,

1338245

33

1220563,

1274306,

34

1338071

35

1337935,

36

1338212

37

1338212

39

1338212

40

1338212

41

1337521

42

1338212

44

1337935

1338318,

1337686

1338212

1337610

1338136,

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
459747
459749
459751
458003

ZVL-OZ, S.R.O.
2017 02 15
ZVL-OZ, S.R.O.
2017 02 15
ZVL-OZ, S.R.O.
2017 02 15
SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 06

463170
7, 35
462916
7, 35
7, 35
30

463045

NIMOL B.V.
2017 03 20
MICROSOFT CORPORATION
(WASHINGTON CORPORATION)
2017 03 31
TEMPTING BRANDS NETHERLANDS B.V.
2017 03 30

5, 31
41
36

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R. ..................
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