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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 15 maja 2017 r.

Nr ZT20

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
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.
458169
(220) 2016 06 22
P.U.H. OLIMPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) OLIMPIC

(210)
(731)

(531) 18.03.03, 18.03.07, 18.03.09, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama osób trzecich, usługi prowadzenia
przedsiębiorstw dla osób trzecich, zapewnianie przedstawicieli handlowych, 39 frachtowanie statków, 43 zaopatrywanie w żywność (catering) statków.
(210) 459859
(220) 2016 08 02
(731) CUDNY MARCIN CHARYZMA, Ząbki
(540) charyzma
(510), (511) 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności artystycznej, usługi marketingowe, produkcja filmów reklamowych, usługi public relations, 40 obróbka fotograficzna,
41 fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, studia filmowe, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki,
wypożyczanie sprzętu audio, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi wypożyczania
oprogramowania komputerowego.
(210) 460060
(220) 2016 08 08
(731) GOLUS KAROLINA ALEKSANDRA SEAZO, Warszawa
(540) POLSKY
(510), (511) 18 etui na klucze, imitacje skóry, parasole, plecaki, plażowe torby, portfele, portmonetki, siatki na zakupy,
smycze, sportowe torby, torby na zakupy, torby plażowe,
torby podróżne, torebki, walizki, wizytowniki, 25 bluzy,
buty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, dzianina,
dżerseje, espadryle, getry, kalosze, kamizelki, kapelusze,
kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, nakrycia głowy, obuwie, obuwie

plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gotowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, osłony
przed słońcem (daszki), pantofle kąpielowe, pantofle domowe, paski, pasy do przechowywania pieniędzy, piżamy,
płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, poncza, półbuty, rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy,
spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje
kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty,
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, fakturowanie,
handel (zarządzanie w zakresie zamówień w Internecie),
handlowe wyceny, modeling do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, sprzedaż dla osób trzecich takich towarów
jak: bluzy, buty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki,
dzianina, dżerseje, espadryle, getry, kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, nakrycia głowy, obuwie,
obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gotowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie,
osłony przed słońcem (daszki), pantofle kąpielowe, pantofle domowe, paski, pasy do przechowywania pieniędzy,
piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, poncza,
półbuty, rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki,
slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, sortowanie danych w bazach komputerowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych.
(210) 461945
(220) 2016 09 26
(731) ŻAK DOMINIKA, Kraków
(540) CHIC
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, diagramy, drukowane publikacje, emblematy, pieczęcie
papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, flamastry,
formularze (blankiety, druki), fotografie (wydrukowane),
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty
pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), materiały
drukowane, materiały opakowaniowe (amortyzujące, do wyściełania), materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki (materiały piśmienne), notatniki, notesy podręczne,
obrazy, ołówki, papeteria, papier, podstawki do długopisów
i ołówków, przybory do pisania (materiały piśmienne), publikacje drukowane, spinacze biurowe, stemple (pieczątki),
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ulotki, zakładki do książek, zeszyty, 25 alby, antypoślizgowe
przybory do obuwia, apaszki (chustki), bandamy na szyję,
berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony,
bryczesy, buty, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki
do obuwia, chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy), drewniaki, dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), espadryle, fartuchy
(odzież), futra (odzież), getry, gorsety, gorsety (bielizna), halki (bielizna), kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze, kaptury
(odzież), kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule z krótkimi rękawami, kurtki (odzież), kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, majtki, nakrycia głowy
(odzież), nauszniki, obuwie (przybory antypoślizgowe), obuwie, obuwie plażowe, odzież, odzież gotowa, odzież ze skóry,
odzież z imitacji skóry, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski (odzież), paski (do pończoch), palta, peleryny, piżamy,
płaszcze, płaszcze kąpielowe, półbuty, prochowce, rajstopy,
rękawiczki (odzież), rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, spódnice, spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty,
żakiety pikowane.
464937
(220) 2016 12 08
ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) MULTIBACTIN
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje
do celów leczniczych.

(210)
(731)

(210) 465138
(220) 2016 12 13
(731) Dennis Bernard, Inc., Freehold, US
(540) smartSOLUTIONS PLANT EXTRACTS FOR COLOR
HOLD

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.07
(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, maski kosmetyczne, szampony, odżywki do włosów, preparaty do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do trwałej ondulacji
włosów, preparaty do układania włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, preparaty do koloryzacji włosów, przyspieszacze koloru, barwniki, kosmetyki do włosów, 35 usługi zaopatrywania salonów fryzjerskich i salonów piękności,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna produktów kosmetycznych do włosów, 44 usługi fryzjerstwa, usługi salonów
piękności.
(210) 465169
(220) 2006 06 08
(310) 0794309
(320) 2005 12 09
(330) BX
(731) VALENTINO CAFFE SPA, Lecce, IT
(540) VALENTINO CAFFE
(510), (511) 30 kawa, kawa, herbata, kakao, cukier, wyroby
zastępujące kawę, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy,
preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, kawa
palona lub niepalona, cykoria [substytut kawy], napoje kawowe z mlekiem, 35 usługi sprzedaży detalicznej kawy i produktów kawowych.

Nr ZT20/2017

(210) 465756
(220) 2016 12 28
(731) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka
(540) LCODE
(510), (511) 9 samoprzylepne etykiety zakodowane, zakodowane etykiety identyfikacyjne, elektroniczne etykiety
identyfikacyjne i oznaczenia, kodowane etykiety z kodami
kreskowymi, kodowane etykiety z odczytywanymi komputerowo danymi, etykiety zawierające informacje zapisane
lub kodowane elektronicznie, 16 samoprzylepne etykiety
drukowane.
465923
(220) 2017 01 03
FIORANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RE O

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty sportowe, buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, dzianina
jako odzież, getry, gorsety, halki, półhalki, halki jako bielizna,
kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki
gimnastyczne, krawaty, kurtki jako odzież, legginsy, majtki
dziecięce, nakrycia głowy jako odzież, napiętki do pończoch,
nauszniki jako odzież, obuwie piłkarskie, sportowe, plażowe,
gimnastyczne, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy
do pończoch jako bielizna, peleryny, piżamy, płaszcze, palta,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki, podszewki jako elementy
ubrań, podwiązki, pończochy, poszetki, półbuty, rajstopy,
rękawiczki jako odzież, skarpetki, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico - spodenki
tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki,
swetry, szale, szaliki, szlafroki, trykoty jako ubrania, t-shirty,
turbany, woalki jako odzież, wyroby pończosznicze.
466024
(220) 2017 01 09
WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) Kochajmy kwiaty

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 26 sztuczne kwiaty, 31 kwiaty świeże, 35 usługi
promocji związane z kwiatami, 44 układanie kwiatów.
(210)
(731)

466170
(220) 2017 01 12
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
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(540) KOPERNIK&nbsp; TORUŃ od 1763 kulka TEATRALNA
o smaku orzeszkowym

(531)

01.05.01, 01.05.25, 01.11.01, 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
466176
(220) 2017 01 12
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃSKI od 1763 kulka TEATRALNA
o smaku chałwy

(210)
(731)

(531)

01.05.01, 01.05.25, 01.11.01, 02.01.15, 02.01.30, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
466363
(220) 2017 02 08
FASTERBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) FASTER BIKE

(210)
(731)

Nr ZT20/2017

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania
marketingowe i opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, usługi reklamowe i informacyjne z zakresu
działalności gospodarczej, handlowe wyceny, administrowanie i zarządzanie hotelami, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo handlowe, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz z wykorzystywaniem Internetu wszelkich materiałów budowlanych, usługi promocyjne i marketingowe, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wycena finansowa ubezpieczenia i nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, usługi finansowe,
informacje finansowe, pośrednictwo przy zawieraniu umów
kredytowych, zarządzanie finansami, doradztwo podatkowe, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo finansowe
i pieniężne, inwestycje kapitałowe, wycena nieruchomości,
wycena ubezpieczenia, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, porady w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych.
(210) 466739
(220) 2017 01 26
(731) MŁYNARSKI JAN EMIL, Warszawa
(540) WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
16 publikacje drukowane, śpiewniki, książki, etykiety i obwoluty do płyt CD i DVD, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 prezentacja dzieł literatury w celach kulturalno-oświatowych lub
edukacyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi w zakresie
komponowania muzyki , publikowanie książek, prowadzenie
nocnych klubów, organizowanie i prowadzenie koncertów
i spektakli, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, produkcja filmów, produkcja i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja i realizacja przedstawień teatralnych i widowisk rozrywkowych, publikowanie
elektroniczne książek on-line, usługi studia nagrań, organizowanie wystaw związanych z kulturą, 45 zarządzanie prawami
autorskimi.
467013
(220) 2017 02 02
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) PORTA
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery elektryczne, ramy do rowerów, koła
rowerowe.
(210) 466616
(220) 2017 01 18
(731) WITUCKI RAFAŁ, Skowarcz
(540) ACTiV INVEST

(531) 24.17.01, 26.05.18, 07.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria (w tym: klamki, gałki, zamki, zasuwy, zawiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte
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w tej klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi
przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe - o różnym przeznaczeniu, w tym do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów
wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo-usługowych i innych obiektów
budowlanych, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe,
ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej
klasie, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi z izolacją akustyczną i termiczną - o różnym
przeznaczeniu, w tym do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo-usługowych i innych obiektów
budowlanych.
467016
(220) 2017 02 02
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) P
(210)
(731)

(531) 07.03.02, 24.17.01, 26.05.18, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria (w tym: klamki, gałki, zamki, zasuwy, zawiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte
w tej klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi
przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznaczeniu, w tym do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów
wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo - usługowych i innych obiektów
budowlanych, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe,
ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu, w tym do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów
wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo - usługowych i innych obiektów
budowlanych.
467018
(220) 2017 02 02
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) P PORTA

(210)
(731)

Nr ZT20/2017

(531) 07.03.02, 24.17.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria (w tym: klamki, gałki, zamki, zasuwy, zawiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte
w tej klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi
przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznaczeniu, w tym do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów
wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo - usługowych i innych obiektów
budowlanych, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe,
ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu, w tym do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów
wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo - usługowych i innych obiektów
budowlanych.
(210) 467151
(220) 2017 02 06
(731) SZCZUREK JERZY, Bielsko - Biała
(540) KAMELIOWY ZAKĄTEK JERZY SZCZUREK

(531)

05.05.20, 05.05.21, 25.01.25, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelowe, catering.
(210) 467181
(220) 2017 02 06
(731) DYCHTOŃ TOMASZ, Tarnów
(540) MONTRADO

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, aktówki, torby, etui na karty kredytowe (portfele), 25 paski.
467208
(220) 2017 02 07
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) HERBATKA PUCHATKA
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze,
30 herbaty.

(210)
(731)

467240
(220) 2017 02 08
EKOTECH INŻYNIERIA POPIOŁÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tefra 25

(210)
(731)
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(531) 25.07.06, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, 19 materiały do budowy
i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały
budowlane niemetalowe.
(210) 467333
(220) 2017 02 09
(731) SIEKIERKO JUSTYNA, Warszawa
(540) ANOIRE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska i męska, paski, rękawiczki,
apaszki, chusty, skarpetki, 42 projektowanie odzieży.
(210) 467464
(220) 2017 02 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA POWER C+E
(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 skóry, 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, kremy, emulsje,
płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
467530
(220) 2017 02 13
EKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) EKOTECH

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, 19 materiały do budowy
i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały
budowlane niemetalowe.
(210) 467531
(220) 2017 02 13
(731) FĄFROWICZ KRZYSZTOF GUSTORIA, Dębska Kuźnia
(540) GUSTORIA

Nr ZT20/2017

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 lody, torty lodowe, torty, desery lodowe,
sorbety, ciastka, wypieki, w tym pączki, bułeczki, babeczki,
herbatniki, ciasteczka, ciasta i chleb, kanapki, musli, gotowa
kawa, gotowa herbata, desery mrożone, czekolada, bita śmietana, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje wyprodukowane
na bazie kakao, kawy, herbaty, proszek czekoladowy i wanilia,
sosy do dodawania do napojów, lodów i ciast, syropy czekoladowe, syropy smakowe dodawane do napojów, środki
wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku,
lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt, musy czekoladowe, musy deserowe, konfitury, 35 usługi w zakresie franczyzy
przy tworzeniu punktów sprzedaży, pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, sprzedaż
lodów, gofrów, kanapek, sorbetów lodowych, jogurtów mrożonych, lodów do napojów chłodzących, ciast, kawy, napojów na bazie kawy, napojów kawowych z mlekiem, napojów
na bazie czekolady, napojów na bazie czekolady, napojów
na bazie herbaty, napojów na bazie kakao, sosów - musów
owocowych, 43 prowadzenie restauracji, cukierni, lodziarni,
kawiarni, kafeterii, snack-barów, kantyn, barów szybkiej obsługi, barów kawowych i barów/kawiarni, produkcja lodów,
prowadzenie restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi cateringowe, zapewnianie kawy dla biur, usługi w zakresie żywienia zbiorowego, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie żywności i napojów na wynos, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, lodami,
usługi barowe, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
mobilnych restauracji.
(210) 467813
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) ProAqua
(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,
środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator
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produktów używany do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
5 suplementy diety do celów weterynaryjnych, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy do celów
medycznych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, mikroelementy
dla zwierząt, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, 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.
(210) 467816
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) MicroSafe
(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,
środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator
produktów używany do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
5 suplementy diety do celów weterynaryjnych, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy do celów
medycznych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, mikroelementy
dla zwierząt, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, 31 artykuły i preparaty spożywcze dla zwierząt, karmy,
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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.
(210) 467819
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) Extracto
(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,
środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator
produktów używany do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
3 aromaty, aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych,
emulgowane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], 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
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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.
(210) 467827
(220) 2017 02 18
(731) ROGANOWICZ AGNIESZKA HIMAL AR, Łódź
(540) HIMAL

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i prac badawczych oraz dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, fosforowe, potasowe i z mikroelementami, nawozy i preparaty do użyźniania
gleby, nawozy i preparaty do hodowli i odżywiania roślin,
preparaty regulujące wzrost roślin, mikroelementy dla roślin,
ekstrakty i miazgi roślinne do celów odżywczych i ochronnych roślin, kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu,
substancje chemiczne do konserwowania żywności, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, detergenty używane i do stosowania w procesach
produkcyjnych oraz w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
gleba próchnicza, humus, torf, ściółka, preparaty do konserwacji drewna, tynków i murów, środki grzybobójcze,
insektycydy, środki owadobójcze, kultury i mikroorganizmy
dla celów innych niż medyczne i weterynaryjne, hormony
i preparaty przyspieszające dojrzewanie owoców, preparaty do szczepienia roślin, krzewów i drzew, 3 mydła, mydła
lecznicze i dezynfekujące, preparaty do kąpieli, środki myjące, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, preparaty do nabłyszczania liści roślin, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, preparaty do higieny jamy ustnej i czyszczenia
protez zębowych, preparaty myjące, koloryzujące i odżywcze do włosów, szampony dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje i prepa-
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raty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki wspomagające
leczenie i podnoszące odporność organizmu, suplementy
diety do celów medycznych i weterynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych i weterynaryjnych, środki
odkażające do celów medycznych i weterynaryjnych, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, pestycydy, biocydy, środki bakteriobójcze, biologiczne preparaty
do celów medycznych i weterynaryjnych, pożywki dla kultur mikroorganizmów, mikroorganizmy dla celów medycznych i weterynaryjnych, dodatki do pasz dla celów medycznych i odżywczych, ekstrakty, wyciągi i miazgi roślinne dla
odstraszania robactwa i zwierząt, produkty uboczne z procesów obróbki roślin do celów medycznych i weterynaryjnych, włókna roślinne nie dla celów spożywczych, preparaty do odkażania i sterylizacji gleby, podłoża, pomieszczeń
i narzędzi ogrodniczych i inwentarskich, zioła i ich mieszanki
do celów medycznych i weterynaryjnych.
(210) 467831
(220) 2017 02 17
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) BAJKA
(510), (511) 32 lemoniada, oranżada, napoje bezalkoholowe,
soki owocowe, woda, woda gazowana, woda mineralna, napoje izotoniczne.
467832
(220) 2017 02 17
EKOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TARMONT
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe
przenośne konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne,
wyrobu ślusarskie, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, metalowe elementy i osprzęt do drzwi, bram, okien
i osłon okiennych, drzwi metalowe izolujące, drzwi, bramy
i okna aluminiowe, metalowe płyty do drzwi i bram, metalowe drzwi, bramy i okna przesuwne, metalowe ognioodporne drzwi i bramy, metalowe framugi, metalowe futryny,
metalowe ościeżnice, metalowe ramy i obramowania drzwi,
okien i bram, metalowe zasuwy do drzwi i bram, metalowe
ograniczniki do drzwi, bram i okien, metalowe odbojniki do drzwi, bram i okien, sprężyny do drzwi, bram i okien,
metalowe przytrzymywacze do drzwi, bram i okien, metalowe tabliczki na drzwi i bram, drzwi metalowe z siatką,
metalowe zamki do drzwi, bram i okien, metalowe klamki
do drzwi, bram i okien, metalowy osprzęt klamek do drzwi,
bram i okien, metalowe blokady drzwi, okien i bram, metalowe elementy do hamowania drzwi, bram i okien, metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, bram i okien,
metalowe prowadnice, rolki i wałki do drzwi, bram i okien,
metalowe profile do drzwi, bram i okien, metalowe uchwyty do drzwi, bram i okien, metalowe elementy do montażu drzwi, bram i okien, metalowe i nieelektryczne dzwonki do drzwi, metalowe żaluzje, metalowe ekrany przeciw
owadom montowane w oknach, pasy ołowiowe do użytku
w oknach, metalowe zawiasy, metalowe zawiasy sprężynowe, metalowe osłony na zawiasy, płyty metalowe, płyty
konstrukcyjne metalowe, płyty warstwowe zawierające blachę, płyty z blachy, 7 hydrauliczne zamknięcia drzwi, bram
i okien, elektryczne zamknięcia drzwi, bram i okien, elektryczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, bram
i okien, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania
drzwi, bram i okien, urządzenia do automatycznych drzwi,
bram i okien, 9 elektroniczne systemy do otwierania i zamykania drzwi, bram i okien, elektroniczne zamki do drzwi,
bram i okien, elektryczne zamki do drzwi, bram i okien, me(210)
(731)
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chanizmy centralnego zamykania drzwi, bram i okien, wizjery do drzwi, elektryczne dzwonki do drzwi, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
instalacje sanitarne, drzwi prysznicowe, instalacje grzewcze
montowane w oknach, instalacje klimatyzacyjne montowane w oknach, 17 materiały izolacyjne, termoizolacyjne płyty
konstrukcyjne dachowe, ścienne i sufitowe, niemetalowe
uszczelki i uszczelniające taśmy do drzwi, bram i okien, środki
do uszczelniania okien i drzwi w postaci szczeliwa, gumowe ograniczniki otwarcia do drzwi, bram i okien, folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, płyty izolacyjne,
warstwowe płyty izolacyjne, płyty z tworzyw sztucznych
wzmocnione włóknem szklanym, płyty z wełny mineralnej,
płyty ze styropianu, płyty warstwowe zawierające wełnę
mineralną, płyty warstwowe zawierające styropian, 19 materiały budowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, belki
niemetalowe, słupy i podpory nie metalowe, sufity niemetalowe, krokwie dachowe, panele elewacyjne, budowlane
płyty niemetalowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe i płyty
konstrukcyjne zespolone, w tym drewnopochodne lub zawierające elementy stalowe, płyty drewnopochodne typu
LVL i MPF, płyty z tworzywa sztucznego, płyty cementowo włókno we, płyty gipsowo - włóknowe, elementy drewniane
i niemetalowe konstrukcji domów i dla budownictwa, deski
podłogowe, deski boazeryjne, sklejka, tarcica drewniana: deski, krawędziaki i bale, łaty, więźba dachowa, niemetalowe
pokrycia dachowe, budynki niemetalowe przenośne, drewno budowlane, drewno użytkowe, domy z drewna i materiałów drewnopochodnych, płoty drewniane, płyty gipsowo
kartonowe, niemetalowe okładziny ścienne i podłogowe,
niemetalowe elementy zespolone drewniano - stalowe, niemetalowe elementy elewacyjne budynków, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe elementy do drzwi, bram, okien i osłon okiennych, drzwi lustrzane,
drzwi drewniane, drzwi szklane, drzwi ochronne niemetalowe, drzwi winylowe, drzwi ognioodporne niemetalowe,
obicia drzwi niemetalowe, niemetalowe drzwi przesuwne,
niemetalowe framugi drzwi, niemetalowe futryny, niemetalowe ościeżnice, niemetalowe ramy i obramowania drzwi,
okien i bram, niemetalowe przytrzymywacze do drzwi, okien
i bram, niemetalowe obudowy drzwi, okien i bram, niemetalowe moskitiery na drzwi i okien, panele szklane do drzwi,
okien i bram, szklane drzwi, drzwi niemetalowe z siatką,
niemetalowe elementy do montażu drzwi, okien i bram,
płyty budowlane niemetalowe, płyty niemetalowe, płyty
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym,
20 niemetalowe elementy i osprzęt do drzwi, okien i bram,
niemetalowe elementy do drzwi, okien i bram, drzwi papierowe działowe, drzwi i drzwiczki do mebli, drzwi i drzwiczki
do szaf i szafek, szklane drzwi i drzwiczki do mebli, szklane drzwi i drzwiczki do szaf i szafek, niemetalowe zasuwy
do drzwi, okien i bram, niemetalowe sprężyny do drzwi,
okien i bram, niemetalowe elementy do drzwi, okien i bram,
niemetalowe odbojniki i ograniczniki do drzwi, okien i bram,
niemetalowe klamki do drzwi, okien i bram, niemetalowe tabliczki na drzwi i bramy, metalowe klamki do drzwi, okien
i bram, niemetalowy osprzęt klamek do drzwi, okien i bram,
niemetalowe prowadnice, rolki i wałki do drzwi, okien i bram,
nieelektryczne i niemetalowe mechanizmy do otwierające
drzwi, okien i bram, niemetalowe wizjery do drzwi, nieelektryczne i niemetalowe zamki do drzwi, okien i bram, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do otwierania i zamykania drzwi, bram i okien, żaluzje do drzwi i okien, akcesoria
do drzwi, okien i bram wykonane z tworzyw sztucznych,
ekrany zaciemniające okna, niemetalowe kratki wentylacyjne do mocowania w oknach, niemetalowe blokady drzwi,
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okien i bram, niemetalowe elementy do hamowania drzwi,
okien i bram, niemetalowe urządzenia do przytrzymywania
drzwi, okien i bram, niemetalowe prowadnice, rolki i wałki
do drzwi, okien i bram, niemetalowe profile do drzwi, okien
i bram, niemetalowe uchwyty do drzwi, okien i bram, okładziny niemetalowe na drzwi bramy i okna, niemetalowe zawiasy, niemetalowe zawiasy sprężynowe, niemetalowe osłony na zawiasy.
(210) 467850
(220) 2017 02 19
(731) SZECHNICKI ADRIAN, Obora
(540) GT-WU

(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 części samochodowe.
467868
(220) 2017 02 20
REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Be

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 26.13.01, 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
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, prowadzenie interesów 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,
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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) 467888
(220) 2017 02 20
(731) KORCZAK SŁAWOMIR, Chorzelów
(540) Time FOR Fashion
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[obuwie], sandały, botki, buty sportowe, espadryle, kalosze,
kapcie, rękawiczki, w szczególności rękawiczki zimowe i z jednym palcem, czapki [nakrycia głowy], szale, szaliki i kominy,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, artykułów
wyposażenia domu, zegarków i gadżetów, w szczególności
za pośrednictwem sieci Internet, 40 drukowanie szablonów,
usługi druku na tkaninach, 42 projektowanie wzorów, projektowanie druków.
(210) 467920
(220) 2017 02 21
(731) GAWŁOWSKA-BUJOK MAGDALENA, Gdańsk
(540) No Fluff Jobs
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą.
467938
(220) 2017 02 21
STACHURA JADWIGA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VENA,
Bielsko-Biała
(540) J. Stachura

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
467949
(220) 2017 02 21
VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CERAMSTIC design

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torby uniwersalne, torby płócienne, torby
na ramię, torby na zakupy, kosmetyczki, w szczególności
kosmetyczki bez wyposażenia i kosmetyczki na przybory
toaletowe, portfele, plecaki, 20 poduszki, 21 kubki, talerze,
25 odzież, bluzy, bluzki, topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem, skarpety, obuwie, w szczególności mokasyny, balerinki
[obuwie], sandały, botki, buty sportowe, espadryle, kalosze,
kapcie, rękawiczki, w szczególności rękawiczki zimowe i z jednym palcem, czapki [nakrycia głowy], szale, szaliki i kominy,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, artykułów
wyposażenia domu, zegarków i gadżetów, w szczególności
za pośrednictwem sieci Internet, 40 drukowanie szablonów,
usługi druku na tkaninach, 42 projektowanie wzorów, projektowanie druków.
(210) 467890
(220) 2017 02 20
(731) KORCZAK SŁAWOMIR, Chorzelów
(540) TIMEFORF
(510), (511) 18 torby uniwersalne, torby płócienne, torby
na ramię, torby na zakupy, kosmetyczki, w szczególności
kosmetyczki bez wyposażenia i kosmetyczki na przybory
toaletowe, portfele, plecaki, 20 poduszki, 21 kubki, talerze,
25 odzież, bluzy, bluzki, topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem, skarpety, obuwie, w szczególności mokasyny, balerinki

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, 11 materiały
budowlane sanitarne, 19 materiały budowlane niemetalowe,
20 meble i osprzęt do mebli.
(210) 468247
(220) 2017 02 28
(731) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź
(540) AntimicroGAME
(510), (511) 9 programy do gier, do pobrania, nośniki danych
zawierające gry, oprogramowanie gier, gry wideo oraz gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, zaprogramowane gry wideo
(oprogramowanie komputerowe), programy interaktywnych
multimedialnych gier komputerowych, 28 gry, gry edukacyjne, gry planszowe, gry quizowe, gry elektroniczne, gry
towarzyskie, gry fabularne, elektroniczne gry planszowe,
edukacyjne gry elektroniczne, gry towarzyskie na przyjęcia,
przenośne (podręczne) gry komputerowe, gry związane
z postaciami fikcyjnymi, zestawy gier planszowych, urządzenia do gier, przenośne aparaty do gier elektronicznych,
sprzęt do gier wideo, 41 usługi edukacyjne, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
medycyny, usługi szkoleniowe, usługi rozrywkowe, usługi
edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie (akademie),
warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane w systemie online
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z sieci komputerowej, usługi gier online, udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez
globalną sieć i/lub Internet, organizowanie gier edukacyjnych, wydawanie publikacji medycznych, szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, informacja w ww. usługach.
(210) 469140
(220) 2017 03 20
(731) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE-FLEX, Wrocław
(540) FLEXiN

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki.
469145
(220) 2017 03 20
ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE R. KOHUT,
SZ. KLACZAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.03, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje odgromowe i uziemiające z wyłączeniem instalacji elektrycznych przemysłowych i domowych, 37 usługi w zakresie montażu, budowy, rozbudowy,
naprawy i konserwacji: wyłącznie instalacji odgromowych
i uziemiających, 42 usługi: w zakresie konsultacji, doradztwa,
badań i ekspertyz technicznych instalacji odgromowych
i uziemiających, usługi w zakresie wykonywania pomiarów
skuteczności zerowania, rezystancji izolacji wraz z badaniami
w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej, projektowanie instalacji odgromowych i uziemiających.
469153
(220) 2017 03 21
BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) MADERO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, murki i ogrodzenia niemetalowe, elementy betonowe do budowy murków i ogrodzeń, niemetalowe elementy fasadowe i ogrodzeniowe,
niemetalowe stopnie schodowe, kostka brukowa, płyty betonowe w tym chodnikowe i tarasowe.
(210)
(731)

469154
(220) 2017 03 21
BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) MODERO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, murki i ogrodzenia niemetalowe, elementy betonowe do budowy murków i ogrodzeń, niemetalowe elementy fasadowe i ogrodzeniowe,
niemetalowe stopnie schodowe, kostka brukowa, płyty betonowe w tym chodnikowe i tarasowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

469212
(220) 2017 03 22
FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Poznań

Nr ZT20/2017

(540) ForMeds

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki,
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu
się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje
dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła
lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole
kąpielowe, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia soczewek
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do odchudzania,
dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami
i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki
smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki
esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, usługi promocji
zdrowia, 42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania
naukowe w dziedzinie farmacji, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi medyczne, badania medyczne, opieka zdrowotna,
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, usługi klinik medycznych, lecznic,
szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji.
(210) 469225
(220) 2017 03 22
(731) SIKORA JACEK VITBERG, Nowy Sącz
(540) WOC wibroterapia oscylacyjno-cykloidalna
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(531) 29.01.14, 26.11.01, 27.05.01, 26.04.09, 26.01.06
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie
zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie zdrowia, szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, 44 usługi terapeutyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała, masaż wibracyjny, opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, masaże, informacje dotyczące masażu, salony masażu, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, opieka pielęgniarska i medyczna, porady medyczne,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, fizjoterapia,
fizykoterapia, usługi kuracji uzdrowiskowych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego,
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.
469246
(220) 2017 03 22
CZAJKA DANIEL, JOPEK SŁAWOMIR AKUMAR
SPÓŁKA CYWILNA, Swarzędz
(540) DOSTAWCY PRĄDU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03, 26.11.12, 26.11.21
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, baterie (celki), baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki prądu,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.
469248
(220) 2017 03 22
CZAJKA DANIEL, JOPEK SŁAWOMIR AKUMAR
SPÓŁKA CYWILNA, Swarzędz
(540) PIONEER MAINTENANCE FREE BATTERY EXTREME
(210)
(731)

Nr ZT20/2017

(210) 469250
(220) 2017 03 22
(731) PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa
(540) megabajtel

(531) 02.05.08, 02.05.23, 02.05.24, 02.05.30, 26.05.14, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, gry
sportowe, 35 marketing bezpośredni, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
reklama i marketing, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych.
(210) 469252
(220) 2017 03 22
(731) PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa
(540) megabajtel

(531) 02.05.23, 02.05.30, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, gry
sportowe, 35 marketing bezpośredni, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
reklama i marketing, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych.
(210) 469267
(220) 2017 03 22
(731) RODRIGUEZ MONIKA TU CAFE, Warszawa
(540) tu café ŚWIEŻO PALONA

(531)

01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, celki baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki prądu,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.

(531)

06.01.02, 06.01.04, 05.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.
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(210) 469269
(220) 2017 03 22
(731) BARTECZKO DANIEL, Kędzierzyn-Koźle
(540) BLOOD BURGER

(531) 08.01.07, 08.07.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, hotele, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie, bufety, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi
barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne w zakresie zarządzania przyjazdami i wyjazdami dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.
469276
(220) 2017 03 22
SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA
SKIEPKO, Włoszczowa
(540) ECO-PALNIK
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 kotły, piece, piece do spalania, piece do ogrzewania centralnego, piece do ogrzewania powietrza, piece
na paliwa stałe, piece do sprzedaży w zestawach, piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem do użytku domowego), piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego), piece grzewcze do celów przemysłowych,
piece do spalania odpadów do użytku domowego, piece
do spalania odpadów do celów przemysłowych, palniki, palniki grzewcze nieprzenośne, palniki do paliw stałych, palniki
do użytku przemysłowego, palniki do instalacji grzewczych,
palniki, bojlery i podgrzewacze, palniki na pellet, palniki

Nr ZT20/2017

na biomasę, podajniki do palników, zasobniki do palników,
37 montaż i instalacja pieców, kotłów lub palników, naprawa
i konserwacja pieców, kotłów lub palników, udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją pieców, kotłów
lub palników, 42 projektowanie pieców, kotłów, palników lub
ich elementów.
(210) 469289
(220) 2017 03 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Penthasymin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, 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 skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
lecznicze tusze do rzęs, lecznicze odżywki do rzęs, lecznicze
preparaty do rzęs, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
co celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze.
469306
(220) 2017 03 23
STEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeczenica
(540) STEX
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, młyny i rozdrabniarki, urządzenia filtrujące, separujące
i wirówki, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne,
chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], krajarki
do kiszonki [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], elewatory rolnicze, elektryczne skaryfikatory, ładowarki do maszyn
rolniczych, ładowarki do leja zasypowego [maszyny], maszyny do cięcia paszy, maszyna do rozdrabniania makuchów
[śrutownik], leje zasypowe [maszyny], maszyny do siekania,
maszyny rolnicze zawarte w tej klasie, mieszarki zbożowe
[maszyny], ostrza do sieczkarni [części do maszyn], narzędzia
rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części
i osprzęt, sieczkarnie elektryczne, sieczkarnie do słomy [inne
niż narzędzia sterowane ręcznie], sieczkarnie, rozdrabniarki
do pasz, rozdrabniacze [maszyny], rolnicze obrabiarki, urządzenia do napowietrzania [maszyny], sieczkarnie [maszyny],
zbiornik zasypowy na karmę dla zwierząt [maszyny].
(210) 469331
(220) 2017 03 23
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) CHOCO CHARLIE
(510), (511) 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa,
ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna,
dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbatniki petit-beurre,
karmelki jako cukierki, lody, lukier do ciast, makaroniki jako
wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
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napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, orzechy
w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, piernik, pralinki,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako
ciasteczka, puddingi, tarty z owocami, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe.
(210) 469332
(220) 2017 03 23
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) MAKARON MARYSIA
(510), (511) 30 gotowe potrawy na bazie makaronu, makaron nitki, makaron rurki, makarony, ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, sosy do makaronów, spaghetti.
(210) 469334
(220) 2017 03 23
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) CONCHADOR
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane: orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 batony zbożowe,
bułeczki słodkie, chałwa, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe,
czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast,
gofry, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, lody,
lukier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, piernik, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe jako napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka jako likier,
aperitify, arak, brandy, curaçao jako likier, cydr, napoje destylowane, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, likier miętowy, napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych,
rum, whisky, wino, wódka.
(210) 469335
(220) 2017 03 23
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) ALEGIO
(510), (511) 33 gruszecznik jako wino, piquette jako wino
z wytłoczyn winogronowych, wino.
469338
(220) 2017 03 23
SNAPBOOK A. SKIBA, P. MUCHA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Świdnik
(540) MOONY LAB

(210)
(731)

Nr ZT20/2017

(531) 01.07.01, 01.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do telefonów
komórkowych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych
i komputerów przenośnych, oprogramowanie do przesyłania
cyfrowych zdjęć, filmów, obrazów i tekstu za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
do urządzeń sieciowych do przetwarzania płatności elektronicznych, które można pobrać z globalnej sieci komputerowej,
oprogramowanie do modyfikowania wyglądu, umożliwiające
przesyłanie zdjęć i filmów, oprogramowanie do edycji zdjęć
oraz nagrywania i edycji filmów wideo, oprogramowanie
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (APl), oprogramowanie w celu umożliwienia przesyłania,
pobierania, uzyskiwania dostępu, publikowania, wyświetlania,
znakowania, streamingu, łączenia, oprogramowanie do strumieniowego przesyłania treści multimedialnych audio-wideo
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz do mobilnych i cyfrowych urządzeń elektronicznych, program komputerowy, który umożliwia użytkownikom tworzenie i dostęp
do informacji o sieci społecznej w tym książki adresowej, listy
znajomych, profili, preferencji i danych osobowych, oprogramowanie do zarządzania danych kontaktowych w książce adresowej, elektroniczne bazy danych w dziedzinie rozrywki zapisane na nośniku komputerowym, oprogramowanie do gier,
aparaty fotograficzne, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały biurowe, materiały drukowane, publikacje drukowane,
reklamy drukowane, drukowane rozkłady, czcionki drukarskie,
formularze [blankiety, druki], obrazy i zdjęcia, albumy do wklejania, fotografie [wydrukowane], druki, jednorazowe produkty
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 38 usługi transmisji cyfrowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie
danych za pomocą terminali komputerowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transmisja informacji
poprzez kody informatyczne, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, udostępnianie stron internetowych, usługi dostawców usług internetowych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie przekierowywania
do witryn internetowych, zapewnianie dostępu do blogów
internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
40 drukowanie, druk sitowy, druk cyfrowy, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie reklam, drukowanie
zdjęć, usługi składania druku, wywoływanie fotograficzne, wywoływanie filmów fotograficznych, wywoływanie i obróbka
filmów, wywoływanie filmów, powielanie fotografii, udzielanie informacji związanych z wywoływaniem i obróbką filmów
fotograficznych, udzielanie informacji związanych z usługami
drukowania fotograficznego, obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], barwienie tkanin, grawerowanie, wywoływanie
zdjęć, 42 usługi konwersji i digitalizacja książek, prasy dla rynku wydawniczego, budowanie rozwiązań technologicznych
do sprzedaży e-contentu (aplikacje lOS, Android, Windows
Phone).
(210) 469348
(220) 2017 03 23
(731) MALINOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) COMBAT FIGHT CLUB
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(531) 03.07.01, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 klubowe usługi, rozrywka, nauczanie, usługi
trenerskie.

(210) 469355
(220) 2017 03 23
(731) SZYGOSKI MARIUSZ LUKAS CAR, Płock
(540) Lukas CAR

(210) 469354
(220) 2017 03 23
(731) SZYGOSKI MARIUSZ LUKAS CAR, Płock
(540) LUKAS CAR
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla klientów,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów samochodowych, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
aukcje samochodowe, usługi reklamowe w związku z pojazdami samochodowymi, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczenie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 37 naprawa karoserii samochodowych,
wulkanizacja opon, wulkanizacja opon samochodowych,
naprawa i konserwacja motocykli, naprawa i konserwacja
jachtów, naprawa samochodów na drodze, konserwacja i naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa opon,
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa
sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa układów zawieszenia do pojazdów, naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, zakładanie i naprawa opon do pojazdów, konserwacja, serwis,
strojenie i naprawa silników, naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, naprawa i konserwacja
ręcznych skrzyni biegów, obsługa i naprawa samochodów, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej
dla osób trzecich, usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, usługi związane z tapicerką i naprawą
pojazdów, konserwacje i naprawa pojazdów silnikowych
do transportu pasażerów, naprawa i konserwacja części
podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników
pojazdów mechanicznych i części do nich, usługi sprzątania, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi mycia ciśnieniowego, usługi zabezpieczenia przed korozją, usługi
zabezpieczenia przed wilgocią, usługi czyszczenia sprzętu
klimatyzacyjnego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, usługi czyszczenia strumieniem
wody pod ciśnieniem, usługi w zakresie czyszczenia przez
piaskowanie, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja
i naprawa szyb, okien i rolet, konserwacja, czyszczenie,
reperacja skór, czyszczenie i naprawa skór, czyszczenie
dywanów i chodników, czyszczenie skór, czyszczenie aut,
czyszczenie pojazdów, czyszczenie samochodów, polerowanie [czyszczenie] pojazdów, kompleksowe [czyszczenie] samochodów, kompleksowe[czyszczenie] pojazdów,
czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie i mycie samochodów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, polerowanie samochodów, polerowanie pojazdów,
polerowanie i nadawanie połysku, mycie i polerowanie
pojazdów silnikowych, mycie pojazdów, mycie pojazdów
mechanicznych, konserwacja samochodów.

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla klientów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów samochodowych, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, aukcje samochodowe, usługi
reklamowe w związku z pojazdami samochodowymi, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem
Internetu, dostarczenie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 37 naprawa karoserii samochodowych, wulkanizacja opon, wulkanizacja
opon samochodowych, naprawa i konserwacja motocykli,
naprawa i konserwacja jachtów, naprawa samochodów
na drodze, konserwacja i naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa opon, konserwacja lub naprawa pojazdów
samochodowych, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa
układów zawieszenia do pojazdów, naprawa układów hamulcowych do pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów,
zakładanie i naprawa opon do pojazdów, konserwacja,
serwis, strojenie i naprawa silników, naprawa i konserwacja
silników pojazdów mechanicznych, naprawa i konserwacja
ręcznych skrzyni biegów, obsługa i naprawa samochodów,
naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób
trzecich, usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, usługi związane z tapicerką i naprawą pojazdów, konserwacje i naprawa pojazdów silnikowych do transportu
pasażerów, naprawa i konserwacja części podwozia oraz
nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, usługi sprzątania, usługi czyszczenia
przemysłowego, usługi mycia ciśnieniowego, usługi zabezpieczenia przed korozją, usługi zabezpieczenia przed wilgocią, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem,
usługi w zakresie czyszczenia przez piaskowanie, usługi
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawa szyb, okien
i rolet, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, czyszczenie i naprawa skór, czyszczenie dywanów i chodników,
czyszczenie skór, czyszczenie aut, czyszczenie pojazdów,
czyszczenie samochodów, polerowanie [czyszczenie] pojazdów, kompleksowe[czyszczenie] samochodów, kompleksowe [czyszczenie] pojazdów, czyszczenie higieniczne
[pojazdy], czyszczenie i mycie samochodów, czyszczenie
i polerowanie pojazdów silnikowych, polerowanie samochodów, polerowanie pojazdów, polerowanie i nadawanie
połysku, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie
pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, konserwacja
samochodów.
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(210) 469357
(220) 2017 03 23
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele
metalowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze,
usługi technologiczne, 45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie technologii
i praw własności przemysłowej.
(210) 469367
(220) 2017 03 23
(731) SIKORSKI TOMASZ, Warszawa
(540)

Nr ZT20/2017

(540) IT Center

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.11.12, 26.03.23, 24.15.01
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie
i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania.
469581
(220) 2017 03 27
WACHNIK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CAPBOOM
(510), (511) 21 otwieracze do butelek (elektryczne
i nieelektryczne).

(210)
(731)

469632
(220) 2017 03 29
STACHOŃ-GRZESICZEK STANISŁAWA WYNAJEM
POKOI Z WYŻYWIENIEM, Zakopane
(540) stachoniówka
(510), (511) 43 pensjonaty, domy gościnne, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi
w zakresie wynajmu pokojów, usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje].

(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.22, 04.02.11, 23.01.01, 26.01.03, 29.01.04
(510), (511) 40 drukowanie, nadrukowywanie koszulek
z krótkim rękawem.
469379
(220) 2017 03 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) ŚWIDERKI SOKOŁOWSKIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210)
(731)

469467
(220) 2017 03 24
TĘCZOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tęczowy ogród
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, nauczanie
języków obcych w przedszkolach, nauczanie języków
obcych na obozach wakacyjnych, nauczanie języków
obcych w ramach wyjazdów wycieczkowych, nauczane
języków obcych w ramach imprez wypoczynkowych i/
lub rozrywkowych, prowadzenie przedszkoli nauczających i/lub wychowujących, prowadzenie ogródków
jordanowskich, prowadzenie zajęć świetlicowych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie konkursów edukacyjnych i/lub rozrywkowych, usługi wydawnicze na nośnikach papierowych, na nośnikach przeznaczonych do zapisu dźwięku
i/lub obrazu oraz w Internecie .
(210)
(731)

(210)
(731)

469470
(220) 2017 03 24
COMPUTER MEDIA CONSULTANTS MACIEJ
WĘGRZECKI RADOSŁAW DRYWULSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

469673
(220) 2017 03 29
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) ROJAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 narożnik tapicerowany.
469684
(220) 2017 03 29
DĄBROWSKI ADAM ZAKŁAD STOLARSKI
PRODUKCYJNO-USŁUGOWY, Tylice
(540) AD ŚWIAT PODŁÓG PRODUCENT PODŁÓG
DREWNIANYCH
(210)
(731)
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(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.14,
26.04.02
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi parkietowe,
drewniane podłogi parkietowe, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna podłóg
i schodów drewnianych, 37 montaż podłóg drewnianych,
montaż schodów drewnianych.
(210) 469695
(220) 2017 03 29
(731) ŚLEBZAK MAREK, Warszawa
(540) NAKLEJKI tukanek LABELS

(531) 03.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 naklejki samoprzylepne.
469697
(220) 2017 03 29
MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MEDIAEXPERT
(510), (511) 7 urządzenia kuchenne elektrotechniczne pralki, elektryczne prasownice i otwieracze do puszek,
roboty kuchenne elektryczne, suszarki (wirówki) i suszarko-wirówki do celów domowych, elektryczne szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
krajalnice do chleba, malaksery, maselnice, elektryczne
maszynki do siekania, urządzenia o napędzie silnikowym
do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, elektryczne maszynki do mięsa i miksery, elektryczne młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, 9 urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety,
sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry
telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie
komputerów, kasy sklepowe, elektryczny sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki,
aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary,
11 urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów, do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia
do gotowania, urządzenia oświetleniowe, lampy gazowe
i elektryczne, świeczniki (żyrandole), abażury, żyrandole,
klosze, obudowy i zwieszenia do lamp, lampki choinkowe,
latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne
kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary elektryczne, ekspresy do kawy elektryczne, kominki
domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytownice
elektryczne, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy
kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, 12 rowery, 20 meble, 39 usługi transportowe, spedycyjne, wynajmowanie magazynów, magazynowanie i dostarczanie
towarów na zamówienia, 42 administrowanie stronami
(210)
(731)

Nr ZT20/2017

komputerowymi, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie, instalacja, konserwacja i aktualizacja systemów i oprogramowania komputerowego,
projektowanie opakowań, konwersja danych na formę
elektroniczną i przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów i oprogramowania.
(210) 469702
(220) 2017 03 29
(731) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław
(540) YOKOHAMA

(531) 26.04.04, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie, zestawy baterii, adaptery baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ogniwa i baterie elektryczne, akumulatorki do powtórnego naładowania, pamięć
USB [pendrive], baterie akumulatorowe litowe, czyste płyty
CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, kalkulatory,
elektroniczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), głośniki.
(210) 469703
(220) 2017 03 29
(731) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław
(540) YOKOHAMA

(531) 26.04.04, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie, zestawy baterii, adaptery baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ogniwa i baterie elektryczne, akumulatorki do powtórnego naładowania, pamięć
USB [pendrive], baterie akumulatorowe litowe, czyste płyty
CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, kalkulatory,
elektroniczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), głośniki.
(210) 469704
(220) 2017 03 29
(731) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław
(540) YOKOHAMA
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe, kontrolne i regulacyjne, urządzenia do rejestracji, przetwarzania, nadawania, odbierania i wyświetlania sygnałów,
danych, obrazów i dźwięków, baterie, zestawy baterii, adaptery baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ogniwa i baterie elektryczne, baterie akumulatorowe litowe, akumulatorki
do powtórnego naładowania, aparaty fotograficzne, sprzęt
fotograficzny, urządzenia i przyrządy fotograficzne, pamięć
USB [pendrive], komputery i sprzęt komputerowy, drukarki,
nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], czyste płyty CD-ROM
do nagrań dźwiękowych lub wideo, kalkulatory urządzenia
pomiarowe, elektryczne urządzenia kontrolne, elektroniczne nośniki danych, nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone]
magnetyczne nośniki programów, optyczne nośniki danych,
czujniki elektryczne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), mierniki, skanery elektroniczne, regulatory elektroniczne, kamery wideo, monitory,
głośniki, przekaźniki, bezpieczniki elektryczne, elektroniczne zasilacze, złącza elektryczne, wykrywacze [detektory],
transformatory.
469718
(220) 2017 03 30
CENTRUM KOMPETENCJI ECM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) contentum CONTENT & BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT SYSTEM

Nr ZT20/2017

komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego,
opracowanie oprogramowania komputerowego, ulepszenie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych,
usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie programów komputerowych.
469722
(220) 2017 03 30
POLINDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Premium masło extra 82% TŁUSZCZU L LAKTOPOL
Sp. z o.o.

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.04.02, 03.04.28, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 masło.
469794
(220) 2017 03 31
INVITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MENU MOTTO
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.05,
09.05.08, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów
kontroli dokumentów, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami
kalkulacyjnymi, komputery do użytku w zarządzaniu danymi,
komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami,
oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie użytkowe komputerów
osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących
towarów: oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami
kalkulacyjnymi, komputery do użytku w zarządzaniu danymi,
komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami,
oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie użytkowe komputerów
osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
42 usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania
komputerowego do potrzeb klienta, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania

(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu wystaw, targów, imprez, pokazów o charakterze
szkoleniowym, edukacyjnym, rozrywkowym i kulturalnym,
43 usługi polegające na prowadzeniu restauracji, w tym
restauracji hotelowej, kawiarni, baru, pubu, catering, usługi
hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi polegające na wynajmowaniu apartamentów na pobyt
czasowy.
469811
(220) 2017 03 31
BACKOFFICE OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BackOffice Outsourcing
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.12, 24.15.01
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, 39 dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem,
usługi pocztowe, usługi przekazywania poczty.
(210) 469813
(220) 2017 03 31
(731) DROBIŃSKI MACIEJ, Płock
(540) StrongRecovery
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do odzyskiwania danych, 35 usługi
sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet w związku oprogramowaniem komputerowym, 42 usługi w zakresie odzyskiwania danych.
(210) 469814
(220) 2017 03 31
(731) DROBIŃSKI MACIEJ, Płock
(540) STRONGRECOVERY

(531) 24.15.13, 16.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do odzyskiwania danych, 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internetu w związku
oprogramowaniem komputerowym, 42 usługi w zakresie
odzyskiwania danych.
(210) 469816
(220) 2017 03 31
(731) KRAKOWIAK MAREK MARKSTONE, Warszawa
(540) MARKSTONE MAREK KRAKOWIAK

Nr ZT20/2017

(531) 26.15.01, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, specjalistyczne doradztwo
w zakresie zarządzania marką osobistą i budowania wizerunku w ramach działalności gospodarczej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja jako nauczanie, kształcenie praktyczne w formie pokazów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, zawodowe porady
w zakresie edukacji lub kształcenia.
(210) 469849
(220) 2017 03 31
(731) GABRYŚ MAGDALENA ESSENTIAL NATURAL, Bielany
(540) AMILIE MINERAL COSMETICS
(510), (511) 3 korektory [kosmetyki], kosmetyczne pudry
do twarzy, kosmetyki, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu [kosmetyki], róże
kosmetyczne, 21 pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne,
35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
(210) 469851
(220) 2017 03 31
(731) OLECH MICHAŁ SALES PLANET, Kobyłka
(540) My №1

(531) 27.05.08, 29.01.12, 17.02.04
(510), (511) 35 sprzedaż kamieni jubilerskich, szlachetnych,
półszlachetnych i syntetycznych.
469844
(220) 2017 03 31
PERSONAL BRAND INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HR INFLUENCERS

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakier do paznokci hybrydowy UV, baza pod
lakier hybrydowy UV, top nawierzchniowy na lakier hybrydowy, 8 pilniczek, polerka do paznokci, zestaw do manicure,
11 lampa LED UV do paznokci.
469852
(220) 2017 03 31
MEDIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) + MEDIC express

(210)
(731)
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(531) 24.13.24, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210) 469853
(220) 2017 03 31
(731) SPÓŁDZIELNIA BYSTRZANKA, Bystra
(540) BYSTRZANKA 1957

Nr ZT20/2017

detalicznej produktów sanitarnych, chemii gospodarczej,
produktów tekstylnych, produktów gospodarstwa domowego, zabawek, produktów spożywczych, 41 publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów, innych niż reklamowe, edukacja poprzez wykłady, prezentacje, nauczanie, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych.
469954
(220) 2017 04 04
MEGAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) Centrum Handlowe „Hodowlana”
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem internetu takich towarów jak: urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, fotograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, ratownicze, do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, ręczne
narzędzia i przyrządy, sztućce, broń ręczna, ostrza, maszyny
i obrabiarki, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe materiały budowlane, wyroby metalowe, produkty chemiczne
stosowane w przemyśle, kleje, farby, pokosty, lakiery, środki do czyszczenia, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, produkty
farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, wyroby
jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, skóra, materiały budowlane niemetalowe, meble, przybory gospodarstwa domowego, liny,
sznury, sieci, tkaniny i wyroby włókiennicze, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych.
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda źródlana gazowana i niegazowana.
469858
(220) 2017 03 31
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) barwa COSMETICS

(210)
(731)

(531) 26.01.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
469859
(220) 2017 03 31
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) barwa COSMETICS

(210)
(731)

(531) 26.01.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
469860
(220) 2017 03 31
CHORZĘPA URSZULA SUN & FOOD PROMOCJA
ZDROWIA , Wrocław
(540) Jogurt L plus +
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich towarów, produktów sanitarnych, chemii gospodarczej, produktów tekstylnych, produktów gospodarstwa domowego, zabawek,
produktów spożywczych, prezentowanie w mediach, w Internecie, entranecie, radiu, telewizji dla celów sprzedaży

(210) 469956
(220) 2017 04 04
(731) SZKUTNIK MONIKA DESIGNOVO, Skórzewo
(540) DESIGNOVO
(510), (511) 20 meble, lustra, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyroby rzeźbione z wosku, wyroby artystyczne wykonane z wosku, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby artystyczne wykonane z drewna, wyroby artystyczne
wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby artystyczne wykonane z bursztynu, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak:narzędzia z napędem elektrycznym, mechanicznym,
pneumatycznym, hydraulicznym, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych, telefony, smartfony, komputery i sprzęt
komputerowy, osprzęt oświetleniowy, urządzenia do oświetlenia, artykuły biurowe, kalendarze, meble, lustra, wyroby
stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyroby rzeźbione z wosku,
wyroby artystyczne wykonane z wosku, wyroby artystyczne
wykonane z gipsu , wyroby artystyczne wykonane z drewna,
wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby artystyczne wykonane z bursztynu, przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, ceramiczne
i porcelanowe dla potrzeb gospodarstwa domowego, liny,
sznury, markizy, żagle, materiały na obicia, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 42 projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz.
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469973
(220) 2017 04 04
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) Arctic+ Fizzy
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje na bazie wody mineralnej z dodatkiem naturalnych aromatów
owocowych - bez cukru i konserwantów, wody mineralne
i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

Nr ZT20/2017

nego, 42 planowanie kuchni, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, usługi w zakresie
projektowania kuchni.
469992
(220) 2017 04 04
PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN BHD, Pasir
Gudang, MY
(540) COCOTOP
(210)
(731)

(210) 469981
(220) 2017 04 04
(731) HOFFMANN ROBERT PALARNIEWENT, Warszawa
(540) PALARNIEWENT
(531) 27.05.01
(510), (511) 29 oleje jadalne zawarte w klasie 29.
(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do filtrowania powietrza, instalacje
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], wyciągi wentylacyjne, 35 wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego.
(210) 469984
(220) 2017 04 04
(731) FIESIAK KRZYSZTOF EAST RENT, Białystok
(540) east rent

469996
(220) 2017 04 04
Unitary enterprise Parfumerno-kosmeticheskaya
fabrika Sontsa, Osipowicze, BY
(540) SUN DAY
(510), (511) 3 preparaty wybielające i inne substancje do prania, preparaty czyszczące, nabłyszczające, szorujące i ścierne,
mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
lotiony do włosów, preparaty do czyszczenia zębów.
(210)
(731)

470256
(220) 2017 04 10
PÓŁNOCNOATLANTYCKA ORGANIZACJA
PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GDAŃSK COLDSTORE

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 wynajem samochodów.
469986
(220) 2017 04 04
ATLAS MEBLE KUCHENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl
(540) ATLAS KUCHNIE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 garderoby, komody, meble, kartoteki, kredensy, krzesła, meble biurowe, osprzęt metalowy do mebli,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne sprzedawane w komplecie, meble szkolne, meble biurowe, obudowy meblowe
urządzeń kuchennych, półki, biblioteczki, pulpity, pufy, siedzenia, szafki do przechowywania żywności, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafki wnękowe, stoły, toaletki,
zagłówki, blaty kuchenne, blaty stołowe, regały, 37 naprawa
mebli kuchennych, budowa kuchni, usługi montażu kuchni,
montaż szafek kuchennych, montaż wyposażenia kuchen-

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona,
cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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470257
(220) 2017 04 10
PÓŁNOCNOATLANTYCKA ORGANIZACJA
PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GDAŃSK COLDSTORE
(210)
(731)

(531)

01.15.24, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.06,
29.01.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona,
cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
470258
(220) 2017 04 10
PÓŁNOCNOATLANTYCKA ORGANIZACJA
PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GDAŃSK COLDSTORE
(210)
(731)

Nr ZT20/2017

ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi
badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
470275
(220) 2017 04 10
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(540) vECR
(510), (511) 7 części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, 12 silniki do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, pojazdy lądowe, dopalacze do silników pojazdów lądowych.

(210)
(731)

(210) 470306
(220) 2017 04 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) BLACK DOG
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa
swojska, kiszka (krwawa- ) [kiełbasa], kaszanka, tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], kiełbasa pepperoni, 30 kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z frankfurterkami,
kanapki z parówką [hot dog], zawijane kanapki typu wrap,
dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe dania z mięsa,
bułki nadziewane, hamburgery w bułkach, gorąca kiełbaska
i keczup w rozciętych bułkach, paszteciki z kiełbaskami, sosy,
gotowe sosy, sosy [przyprawy], sosy na bazie pomidorów,
keczup, musztarda, majonez, pasty do smarowania na bazie
majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu i keczupu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos.
470308
(220) 2017 04 10
JABŁOŃSKI MARCIN BUKIET SMAKÓW, NATUREL
RESTAURANT, Rozalin
(540) naturel
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne,

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
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470310
(220) 2017 04 10
JABŁOŃSKI MARCIN BUKIET SMAKÓW, NATUREL
RESTAURANT, Rozalin
(540) naturel RESTAURANT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

Nr ZT20/2017

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

467240, 467530, 467813, 467816, 467819, 467827

2

469140

3

465138, 467464, 467819, 467827, 469289, 469849, 469851, 469858, 469859, 469996

5

464937, 467208, 467464, 467813, 467816, 467827, 469212, 469289

6

467013, 467016, 467018, 467832, 467949, 469357

7

467832, 469306, 469697, 470275

8

469851

9

465756, 466739, 467832, 468247, 469145, 469246, 469248, 469338, 469697, 469702, 469703, 469704, 469718,
469813, 469814

11

467832, 467949, 469276, 469697, 469851, 469981

12

466363, 467850, 469697, 470275

16

461945, 465756, 466739, 469338, 469695

17

467832

18

460060, 467181, 467888, 467890

19

467013, 467016, 467018, 467240, 467530, 467832, 467949, 469153, 469154, 469684

20

467832, 467888, 467890, 467949, 469673, 469697, 469956, 469986

21

467888, 467890, 469581, 469849, 469956

25

460060, 461945, 465923, 466739, 467181, 467333, 467888, 467890, 467938, 469338

26

466024

28

468247, 469250, 469252

29

469334, 469379, 469722, 469992, 470256, 470257, 470258, 470306

30

465169, 466170, 466176, 467208, 467531, 467819, 469267, 469331, 469332, 469334, 470256, 470257, 470258,
470306

31

466024, 467813, 467816, 467819, 470256, 470257, 470258

32

467831, 469853, 469973, 470256, 470257, 470258

33

469334, 469335

35

458169, 459859, 460060, 465138, 465169, 466024, 466616, 467531, 467868, 467888, 467890, 467920, 469212,
469250, 469252, 469354, 469355, 469684, 469718, 469811, 469813, 469814, 469816, 469844, 469849, 469860,
469954, 469956, 469981

36

466616, 467868

37

469145, 469276, 469354, 469355, 469684, 469986

38

469338

39

458169, 469697, 469811, 469984, 470256, 470257, 470258

40

459859, 467888, 467890, 469338, 469367

41

459859, 466739, 467868, 468247, 469225, 469348, 469467, 469794, 469844, 469860

42

459859, 467333, 467888, 467890, 469145, 469212, 469276, 469338, 469357, 469470, 469697, 469718, 469813,
469814, 469956, 469986, 470256, 470257, 470258

43

458169, 467151, 467531, 469269, 469632, 469794, 470256, 470257, 470258, 470306, 470308, 470310

44

465138, 466024, 469212, 469225, 469852

45

466739, 469357, 469718

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

+ MEDIC express
AA POWER C+E
ACTiV INVEST
AD ŚWIAT PODŁÓG
PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH
ALEGIO
AMILIE MINERAL COSMETICS
ANOIRE
AntimicroGAME
Arctic+ Fizzy
ATLAS KUCHNIE
BackOffice Outsourcing
BAJKA
barwa COSMETICS
barwa COSMETICS
Be
BLACK DOG
BLOOD BURGER
BYSTRZANKA 1957
CAPBOOM
Centrum Handlowe „Hodowlana”
CERAMSTIC design
charyzma
CHIC
CHOCO CHARLIE
COCOTOP
COMBAT FIGHT CLUB
CONCHADOR
contentum CONTENT & BUSINESS
PROCESS MANAGEMENT SYSTEM
DESIGNOVO
DOSTAWCY PRĄDU
east rent
ECO-PALNIK
EKOTECH
ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE
Extracto
FASTER BIKE
FLEXiN
ForMeds
GDAŃSK COLDSTORE
GDAŃSK COLDSTORE
GDAŃSK COLDSTORE
Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm
GT-WU

469852
467464
466616
469684
469335
469849
467333
468247
469973
469986
469811
467831
469858
469859
467868
470306
469269
469853
469581
469954
467949
459859
461945
469331
469992
469348
469334
469718
469956
469246
469984
469276
467530
469145
467819
466363
469140
469212
470256
470257
470258
469357
467850

GUSTORIA
HERBATKA PUCHATKA
HIMAL
HR INFLUENCERS
IT Center
J. Stachura
Jogurt L plus +
KAMELIOWY ZAKĄTEK JERZY SZCZUREK
Kochajmy kwiaty
KOPERNIK TORUŃSKI od 1763
kulka TEATRALNA o smaku chałwy
KOPERNIK&nbsp; TORUŃ od 1763
kulka TEATRALNA o smaku orzeszkowym
LCODE
LUKAS CAR
Lukas CAR
MADERO
MAKARON MARYSIA
MARKSTONE MAREK KRAKOWIAK
MEDIAEXPERT
megabajtel
megabajtel
MENU MOTTO
MicroSafe
MODERO
MONTRADO
MOONY LAB
MULTIBACTIN
My ?1
NAKLEJKI tukanek LABELS
naturel RESTAURANT
naturel
No Fluff Jobs
OLIMPIC
P PORTA
P
PALARNIEWENT
Penthasymin
PIONEER MAINTENANCE
FREE BATTERY EXTREME
POLSKY
PORTA
Premium masło extra 82% TŁUSZCZU
L LAKTOPOL Sp. z o.o.
ProAqua

467531
467208
467827
469844
469470
467938
469860
467151
466024
466176
466170
465756
469354
469355
469153
469332
469816
469697
469250
469252
469794
467816
469154
467181
469338
464937
469851
469695
470310
470308
467920
458169
467018
467016
469981
469289
469248
460060
467013
469722
467813

28
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1

RE O
ROJAL
smartSOLUTIONS PLANT
EXTRACTS FOR COLOR HOLD
stachoniówka
STEX
StrongRecovery
STRONGRECOVERY
SUN DAY
ŚWIDERKI SOKOŁOWSKIE
TARMONT
tefra 25

1

2

465923
469673
465138
469632
469306
469813
469814
469996
469379
467832
467240

Nr ZT20/2017
2

tęczowy ogród

469467

Time FOR Fashion

467888

TIMEFORF

467890

tu café ŚWIEŻO PALONA

469267

VALENTINO CAFFE

465169

vECR

470275

WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE

466739

WOC wibroterapia oscylacyjno-cykloidalna

469225

YOKOHAMA

469702

YOKOHAMA

469703

YOKOHAMA

469704

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.
1341074

TIME
CFE: 27.05.17

1341393
1

SOPHiE
CFE: 02.09.01, 27.05.07, 29.01.01

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1341074

18

1341393

35

1341393

18, 35

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.
854561
1108866
1176649
1259739
1341114
1341115
1341158
1341189
1341245
1341313
1341336
1341337
1341381
1341425
1341470
1341481
1341548
1341595
1341605
1341622
1341656
1341667
1341673

PLUMBO (2017 04 07)
3
Lois (2017 01 30)
CFE: 03.04.22, 27.05.02
16, 18, 25
SERTO (2017 02 17)
6, 8, 17
FRESH SPA BY NATURA SIBERICA (2015 06 01)
CFE: 25.01.25, 26.01.05, 27.05.10, 28.05.00
3
Tigres (2016 12 14)
CFE: 03.01.04, 27.05.01
24, 25, 28, 39
CONVER (2016 12 08)
CFE: 27.05.01
2, 9, 11
BLACK HORSE (2017 01 06, 2017 01 04)
33
S-TELL (2016 12 08, 2016 11 02)
CFE: 27.05.17
9, 35, 38
VIDAL ESTATE (2016 12 15, 2016 09 26)
33
Lynx (2016 05 26, 2016 04 19)
CFE: 26.03.23, 26.04.18, 26.11.12,
9, 10, 35, 41,
27.05.10, 29.01.13
42, 44, 45
GRAND LINE (2016 11 24)
CFE: 07.01.24, 27.03.01,
6, 17, 19
27.05.17, 29.01.12
GREE (2016 12 27)
CFE: 26.01.16, 27.05.01
12
(2016 08 17)
CFE: 14.01.18, 14.03.20, 26.04.03,
6, 7
28.05.00, 29.01.12
GREAT SCOT (2017 01 17)
33
FZSoNick (2016 11 11, 2016 08 11)
CFE: 24.17.05, 26.04.02,
9
26.11.02, 27.05.11, 29.01.12
homara (2016 12 15, 2016 06 20)
CFE: 25.01.19, 27.05.24, 29.01.12
20, 24,
27, 35
FLOGRUV (2017 01 24, 2016 08 25)
6
OTHERWISE (2016 10 17,
9, 35, 36, 38,
41, 42
2016 04 19)
(2017 03 14)
CFE: 05.07.15, 29.01.12
3
STARKS (2016 09 05)
CFE: 14.01.24, 26.01.06, 27.05.02
25, 35
VITACID (2016 12 13)
1, 5, 31
ENC (2016 12 20)
CFE: 26.13.25
9
(2016 12 20)
CFE: 28.03.00
39

1341676
1341677
1341683
1341693
1341711
1341726
1341738
1341744
1341762
1341842
1341867
1341878

1341890
1341905
1341907
1341910
1341912
1341953
1342017
1342030
1342069

Prsr (2016 12 20)
CFE: 27.05.01
9
100% Feeling (2016 12 20)
CFE: 24.17.10, 27.07.01, 28.03.00
25
RIALTO (2016 11 02, 2016 10 19)
CFE: 27.01.01, 29.01.12
16, 35, 36, 38, 41, 42
TRANSAUTO (2017 01 09)
11
CNGS Group (2016 12 26)
CFE: 26.04.01, 27.05.10,
7, 9, 11, 17, 19, 35,
29.01.13
37, 40, 42
RayBerry (2016 12 05, 2016 07 25)
9
Decent (2017 02 02)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
17
MEDODAR (2016 12 15)
CFE: 01.15.15, 27.05.08
4, 30, 31
Rotbckchen Sehkraft (2017 03 02, 2016 09 09)
CFE: 02.05.01, 09.03.13, 26.01.14,
5, 32
26.04.18, 29.01.15
SOROCI MORNING DRIZZLE Cream
(2017 03 09)
CFE: 27.05.01
3
KERUI (2016 12 20)
CFE: 27.05.17
35
KAKHETI VALLEY COLLECTION (2017 01 27,
2016 09 09)
CFE: 02.01.20, 18.01.03, 19.01.01, 27.05.11,
33
29.01.12
Green money (2016 10 11)
CFE: 05.03.14, 29.01.12
36
Eat. Love. Drive. (2016 11 03,
16, 21, 29, 30,
35, 43
2016 07 21)
M cafe (2016 11 03, 2016 08 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.10,
16, 21, 29, 30, 35, 43
29.01.13
GINSII (2016 10 24)
CFE: 27.05.01
3
CONVIVO (2016 12 24, 2016 07 30)
9, 10
SWISSVAXMARINE (2016 12 12,
3
2016 06 30)
homara (2016 12 15,
20, 24, 27, 35
2016 06 20)
PRINX (2016 12 27)
CFE: 03.07.01, 27.03.01, 27.05.17
12
POLINI kids (2016 12 22, 2016 10 11)
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.12
20, 24

31
1342076
1342099
1342104
1342117

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
DISTIL. No9 (2017 02 01, 2017 01 31)
33
Adolsep (2017 01 30, 2017 01 12)
5
S (2017 01 13)
CFE: 24.15.02, 27.05.21,
29, 30, 32, 35, 43
29.01.12
LVIV CROISSANTS (2017 01 27)
CFE: 08.01.08, 27.05.11
30, 43

1342119
1342130
1342136
1342146

Nr ZT20/2017

kik (2017 02 02, 2016 10 24)
35
ITACHO (2016 05 25, 2015 12 23)
29, 30
MI (2016 07 22)
CFE: 27.05.01
12, 14, 16, 18, 20, 21,
25, 28, 36
DELI’TIME (2016 09 08, 2016 03 24)
29

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1341656

2

1341115

3

854561,

4

1341744

5

1259739,

1341605,

1341842,

1341910,

1341953

1341656,

1341762,

1342099

6

1176649,

1341336,

1341381,

1341548

7

1341381,

1341711

8

1176649

9

1341115,
1341711,

1341189,
1341726,

1341313,
1341912

1341470,

1341595,

1341667,

10

1341313,

1341912

11

1341115,

1341693,

1341711

12

1341337,

1342030,

1342136

14

1342136

16

1108866,

1341683,

1341905,

1341907,

1342136

17

1176649,

1341336,

1341711,

1341738

18

1108866,

1342136

19

1341336,

1341711

20

1341481,

1342017,

1342069,

1342136

21

1341905,

1341907,

1342136

24

1341114,

1341481,

1342017,

1342069

25

1108866,

1341114,

1341622,

1341677,

1342136

27

1341481,

1342017

28

1341114,

1342136

29

1341905,

1341907,

1342104,

1342130,

1342146

30

1341744,

1341905,

1341907,

1342104,

1342117,

31

1341656,

1341744

32

1341762,

1342104

33

1341158,

1341245,

1341425,

1341878,

1342076

35

1341189,
1341867,

1341313,
1341905,

1341481,
1341907,

1341595,
1342017,

1341622,
1342104,

36

1341595,

1341683,

1341890,

1342136

37

1341711

38

1341189,

1341595,

1341683

39

1341114,

1341673

40

1341711

41

1341313,

1341595,

1341683

42

1341313,

1341595,

1341683,

1341711

43

1341905,

1341907,

1342104,

1342117

1341676,

1342130

1341683,
1342119

1341711,

33
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2

1

44

1341313

45

1341313

Nr ZT20/2017

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.
463985
466629

464847

MONSTER ENERGY COMPANY
2017 04 18
30, 32, 35
PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
CONNECTOR SPÓŁKA JAWNA MAREK KOCIOK,
WOJCIECH KONIECZKO
2017 04 11
6
Swiss Pharma International AG
2017 04 18
5, 29, 30

464603
463169
462804
465222

VKR Holding A/S
2017 04 18
NIMOL B.V.
2017 04 21
Metropole Gestion
2017 04 21
ONEDAYCLINIC Sp. z o.o.
2017 04 23

6, 19, 37, 42
5, 31
36
36, 43, 44

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1323974

bet365 Group Limited
2017 04 21

1309882
9, 35, 36, 38, 41

CO.DA.P.Cola Dairy Products S.P.A.
2017 05 04
16, 20, 29, 30

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 26
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