Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

BIULET YN
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe

Warszawa 2018

19

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.
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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.
457148
(220) 2016 05 31
SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MLEKO Z POLSKI
(210)
(731)

(540) EWN
(510), (511) 6 metalowe słupy jednotorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
469833
(220) 2017 03 31
SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
ELMONTER OŚWIETLENIE, Zagórów
(540) EnN
(510), (511) 6 słupy metalowe jednotorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne.
458841
(220) 2016 07 08
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) NASZE PLONY
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 42 tworzenie i uaktualnianie
stron głównych do sieci komputerowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum
dyskusyjnych online, hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie
portali sieciowych, hosting stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.
(210)
(731)

469827
(220) 2017 03 31
SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
ELMONTER OŚWIETLENIE, Zagórów
(540) ESN
(510), (511) 6 słupy metalowe jednotorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

(210)
(731)

(210)
(731)

469829
(220) 2017 03 31
SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
ELMONTER OŚWIETLENIE, Zagórów

469838
(220) 2017 03 31
SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
ELMONTER OŚWIETLENIE, Zagórów
(540) ENND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej najwyższych napięć.

(210)
(731)

469839
(220) 2017 03 31
SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
ELMONTER OŚWIETLENIE, Zagórów
(540) EnND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.
(210)
(731)

469841
(220) 2017 03 31
SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
ELMONTER OŚWIETLENIE, Zagórów
(540) EWND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.

(210)
(731)

472015
(220) 2017 05 23
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) INDUSTRIO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla(210)
(731)
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ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg,
pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi,
terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
472614
(220) 2017 06 06
POGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Dizastermag
(510), (511) 16 czasopisma branżowe, czasopisma komputerowe, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

473733
(220) 2017 07 05
KREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CordiaOmega
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety, leki, leki wydawane bez
recepty (OTC).
(210)
(731)

473734
(220) 2017 07 05
KREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Nebureo
(510), (511) 5 sole sodowe do celów medycznych, sole
do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)

5

474674
(220) 2017 07 27
RACHFAŁ ADAM RSTECHNOLOGY, Gniewczyna
Tryniecka
(540) RS TECHNOLOGY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki pionowe i poziome, zbiorniki filtracyjne, rurociągi, 7 maszyny i urządzenia do produkcji żywności, transportery, seperatory, młynki,
11 urządzenia i linie do pasteryzacji i obróbki termicznej żywności, podgrzewacze, wytwornice i zasobniki pary, wymienniki rurowe i płaszczowo - rurowe, 40 obróbka skrawaniem
metali, 42 projektowanie, badania i analizy techniczne próby,
ekspertyzy techniczne, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budowy urządzeń.
474680
(220) 2017 07 27
TRZENSIOK SEBASTIAN KOMIS I HANDEL
MASZYNAMI ROLNICZYMI, Kotulin
(540) MaxCalc ST
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy mineralno - organiczne, polepszacze
do gleby.
474697
(220) 2017 07 27
SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BUSOLA
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
(210)
(731)

474698
(220) 2017 07 27
SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HONSIU
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
(210)
(731)

474699
(220) 2017 07 27
SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TONKI
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
(210)
(731)

474711
(220) 2017 07 28
IGLOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn
(540) Neoheat
(510), (511) 11 pompy ciepła.
(210)
(731)

6
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474712
(220) 2017 07 28
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KRAINA WĘDLIN nature

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
474730
(220) 2017 07 28
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril carski szmaragd
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświeżające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze.
(210)
(731)

474731
(220) 2017 07 28
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril królewski rubin
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświeżające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze.
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475023
(220) 2017 08 04
SKYTECH RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Skytech Research
(510), (511) 9 programy komputerowe stosowane w software, ładowane, programy komputerowe nagrane, software,
oprogramowanie stałe komputerowe nagrane, zaawansowane aplikacje rozpoznawania wzorców i obrazów, 42 badania nad szybkimi transmisjami danych i szeroko pasmowymi metodami komunikacji, badania nad wizualizacją 3D
w przestarzałej rzeczywistości - ocena wirtualnej technologii
teleportacji na pełną skalę, badania nad technologią wirtualnej teleportacji dla pojedynczego robota dedykowanego
do akcji ratowniczej, pozyskiwanie wiedzy, przetwarzanie,
sztuczna inteligencja, wirtualna i oceniana rzeczywistość,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(210)
(731)

(210) 475191
(220) 2017 08 09
(731) GAŁKA KAMILA WERONIKA, Warszawa
(540) WOOLENS.PL

(210)
(731)

474733
(220) 2017 07 28
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) madero
(510), (511) 30 przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy,
chutney i pasty, sosy, chrzan, ketchup, musztarda.

(210)
(731)

475021
(220) 2017 08 04
SKYTECH PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Skytech Products
(510), (511) 9 programy komputerowe stosowane w software, ładowane, programy komputerowe nagrane, software,
oprogramowanie stałe komputerowe nagrane, zaawansowane aplikacje rozpoznawania wzorców i obrazów, 42 usługi
projektowania i rozwoju systemów mechanicznych i mechatronicznych, w tym robotów mobilnych, rozwój systemów
oprogramowania, usługi wirtualnego teleportowania personelu do obszarów, usługi opracowanie dostosowanych
rozwiązań automatyki przemysłowej oraz kontroli, projektowanie, opracowywanie, wdrażanie i serwisowanie systemów
automatyki przemysłowej i sterowania, pozostałe usługi naukowe oraz techniczne, wdrażanie i obsługa systemów CAx
(CAD, CAE i CAM) w tym Catia, Solid Edge, ZW3D, Inventor,
obróbka, inżynieria, montaż i testowanie mechaniki precyzyjnej, projektowanie urządzeń mechatronicznych, urządzeń telekomunikacji, automatyki i sterowania, informatyki
stosowanej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania maszyn, projektowanie
oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania
maszyn, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów autonomicznych.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
475457
(220) 2017 08 17
ARBITROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Arbitror
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 działalność związana z organizacją targów,
wystaw i kongresów, działalność agencji reklamowych,
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 41 wydawanie książek, wydawanie gazet,
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, pozostała
działalność wydawnicza, działalność związana z organizacją
targów, wystaw i kongresów, artystyczna i literacka działalność twórcza.
(210) 475490
(220) 2017 08 20
(731) DUDCZAK PRZEMYSŁAW, Krosno Odrzańskie
(540) IGNI
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne, przyrządy oraz akcesoria wykorzystywane do działalności wywiadowczej,
detektywistycznej, wojskowej lub w innej działalności śledczej, urządzenia lokalizacyjne GPS, wykrywacze kamer, wykrywacze podsłuchów, zagłuszacze, układy scalone, mikroprocesory, diody świecące LED, alarmy, komputery, 45 usługi
detektywistyczne, agencje detektywistyczne, monitoring
systemów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, wynajem nazw domen internetowych, usłu-
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gi obrotu prawami do domen internetowych, dzierżawa
i sprzedaż praw do domen internetowych, usługi serwisów
społecznościowych on-line.
475492
(220) 2017 08 21
DAROSZEWSKA KAMILLA ANNA WELLBEING
PROJECT, Bydgoszcz
(540) WELLBEING SZKOLENIA
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie].
(210) 475509
(220) 2017 08 20
(731) WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA, Bierzwnik
(540) BOVEM

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria z metali szlachetnych, naszyjniki,
broszki, łańcuszki, kolczyki, bransoletki, medaliony, spinki
do krawatów, spinki do mankietów, zegarki, znaczki, odznaki, wyroby z bursztynu i kamieni szlachetnych, złoto surowe
i kute, srebro surowe i kute, 40 grawerowanie, kowalstwo artystyczne, obróbka metali i kamieni szlachetnych, powlekanie metali, przeróbki biżuterii.
476149
(220) 2017 09 05
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA
URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa
(540) Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC!
(510), (511) 41 edukacja w zakresie bezpieczeństwa
drogowego.
(210)
(731)

(210) 476386
(220) 2017 10 03
(731) ŁOŚ MAREK, Bielany Wrocławskie
(540) Super-Edu

(531) 20.07.01, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 24.17.01, 29.01.04
(510), (511) 41 informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizo-
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wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
nauczanie języków obcych, edukacja językowa, edukacja
dorosłych, edukacja zawodowa, kursy edukacyjne online,
usługi korepetycji, usługi korepetycji online, kursy szkoleniowe online, organizowania i prowadzenie edukacyjnych grup
dyskusyjnych online, udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, publikowanie przewodników, map turystycznych,
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku
przez podróżnych.
(210) 476584
(220) 2017 09 18
(731) SOCIK KAMIL, Wołomin
(540) GREEN POWER

(531)

03.04.01, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 24.01.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 płyny hamulcowe, płyny do chłodzenia, płyny
do transferu ciepła, produkty chemiczne stosowane w systemach chłodzących, spłukiwacze chłodnic, płyny przeciwko zamrażaniu, płyny do odmrażania, preparaty ułatwiające
start silnika w niskiej temperaturze, płyny do przekładni,
płyny do akumulatorów, preparaty do mycia silnika, dodatki
chemiczne do olejów silnikowych, przekładniowych i napędowych, preparaty do naprawy opon, preparaty do awaryjnego pompowania opon, wypełniacze do naprawy karoserii,
preparaty do usuwania wody z układu paliwowego, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty ułatwiające rozruch
silnika, żywice syntetyczne, kleje, środki klejące, rozpuszczalniki, silikony, impregnaty do płytek, gresu i fug, preparaty
do usuwania plam oleju, 2 barwniki, koloranty i pigmenty,
bejce, emalie, lakiery, lakiery samochodowe, farby, pokosty, podkłady, rozcieńczalniki, środki wysuszające do farb,
utrwalacze, preparaty do konserwacji drewna, preparaty
przeciwrdzewne, powłoki, preparaty ochronne do metali,
żywice naturalne, podkłady gruntowe, preparaty antykorozyjne, 3 kosmetyki samochodowe, szampony samochodowe, preparaty do pielęgnacji, czyszczenia i impregnowania
wnętrza pojazdu, w tym tapicerki, skóry i plastiku, preparaty
przeciwko parowaniu szyb, preparaty do pielęgnacji nadwozia i silników samochodowych, preparaty do pielęgnacji
i nabłyszczania felg i opon, preparaty do pielęgnacji i polerowania lakieru i karoserii, preparaty do mycia samochodów,
zapachy samochodowe i odświeżacze, produkty do usuwania rys samochodowych, preparaty do usuwania rdzy, płyny
do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty do prania, preparaty do wywabiania plam, preparaty do odbarwiania, preparaty wybielające stosowane w praniu, preparaty
do zmiękczania tkanin, preparaty wygładzające i nadające
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praniu połysk, preparaty do namaczania prania, preparaty
do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, krochmal stosowany w praniu, mydła do użytku
domowego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do polerowania i nadawania połysku, preparaty myjące, czyszczące, polerujące, nabłyszczające, polerujące, ścierne dla celów
gospodarstwa domowego, ściereczki czyszczące nasączone
detergentami, środki zapachowe odświeżające powietrze,
płyny do mycia podłóg, środki do polerowania mebli i podłóg, środki do usuwania wosku z podłóg, płyny do mycia
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki do konserwacji skóry, woski do parkietów i podłóg,
preparaty do odtłuszczania, 4 oleje napędowe, silnikowe i samochodowe, smary samochodowe, preparaty pochłaniające
pył i kurz, pasty do obuwia, podpałki, 5 preparaty do dezynfekcji klimatyzacji i nawiewów, środki owadobójcze, środki
dezynfekujące, 19 cementy, gładzie, gipsy, masy szpachlowe,
tynki, zaprawy murarskie, tynkarskie, klejowe i do spoinowania, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów ujętych
w powyższym wykazie w sklepie, hurtowni i za pośrednictwem Internetu, reklama towarów ujętych w powyższym
wykazie, wystawy w celach handlowych lub reklamowych
towarów ujętych w powyższym wykazie.
(210) 476672
(220) 2017 09 19
(731) DGMC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) UNITED

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aparaty fotograficzne, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne do nauczania, CB radia, drukarki,
futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, głośniki, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, kamery internetowe, kamery telewizyjne, komputery i sprzęt komputerowy,
magnetofony, monitory komputerowe, odtwarzacze MP3,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
odtwarzacze płyt kompaktowych do użytku z komputerami,
osłony na telefony komórkowe, podstawki pod telewizory,
pokrowce na kamery, pokrowce na odtwarzacze płyt CD,
przenośne odtwarzacze CD, przenośne odtwarzacze multimedialne, radia, radia samochodowe, słuchawki, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki muzyczne, stojaki na głośniki,
telefony, telefony komórkowe, telewizory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, wzmacniacze, zestawy kina domowego.
477486
(220) 2017 10 10
KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Ignatki
(540) Golden Triangle
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 20.01.11, 29.01.13
(510), (511) 20 meble: biurowe, szkolne, kuchenne, zestawy
meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, komody, fotele,
kanapy, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, otomany,
poduszki, regały, sekretery, serwantki, sofy, stoły, szafy, szafki, szuflady, taborety, toaletki, wałki, zagłówki, 35 reklama
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dotycząca branży meblowej w szczególności projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalnością handlową, prace
biurowe, reklama w środkach masowego przekazu, reklama
na nośnikach papierowych, reklama w Internecie, reklama
na bilbordach, doradztwo w zakresie projektowania i urządzania wnętrz, 42 projektowanie i dekoracja wnętrz, projekty
techniczne, stylizacja, wzornictwo przemysłowe.
477898
(220) 2017 10 19
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) INTENSE² REGENERATING MASK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków,
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych,
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
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(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne,
41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów
telewizyjnych.

szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych,
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe,
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210)
(731)

477911
(220) 2017 10 19
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) VOLUME2 SPRAY

477924
(220) 2017 10 19
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) INTENSE² REGENERATING SPRAY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków,
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków,
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-

usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe,
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
477905
(220) 2017 10 19
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
(210)
(731)

(210)
(731)
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szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych,
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków
do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka].
477942
(220) 2017 10 19
RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Plus radio MIŁEGO DNIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.05, 26.04.02, 26.04.06, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym
promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu,
w prasie, radiu i telewizji, badanie rynku i opinii publicznej,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo,
zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie
i przetwarzanie informacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi
agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez
terminale komputerowe, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie
programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portalu
internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji

Nr ZT19/2018

tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości, 41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, produkcja
i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli, udostępnianie nagranych nośników
obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie
opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania
tłumaczeń.
477947
(220) 2017 10 19
ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CICHA ŁĄKA

(210)
(731)

(531) 05.11.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i zarządzania w działalności gospodarczej i handlowej związanej
z branżą budowlaną, zarządzanie projektem inwestycji oraz
budowy i projektami w zakresie inżynierii lądowej, usługi organizacji i zarządzania podwykonawcami, usługi w zakresie
marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, administrowanie działalności handlowej, 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie sprzedaży
nieruchomości: domów mieszkalnych, lokali w budynkach
mieszkalnych, gruntów inwestycyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi deweloperskie i inwestycyjne, tworzenie
i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane, sprzedaż, wynajem lub
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, szczególnie lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk postojowych i innych powierzchni pomocniczych, przygotowywanie procesu inwestycyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane,
usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie nieruchomości oraz
wyceny nieruchomości, sprawowanie kontroli w zastępstwie
i na zlecenie inwestora nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, 37 usługi w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
budowy budynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usługi w zakresie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, usługi w zakresie prac
wykończeniowych, usługi remontowe, usługi modernizacyjne i adaptacyjne, usługi nadzoru budowlanego, opracowanie dokumentacji budowlanej, realizacja i odbieranie kolejnych etapów robót inwestycji budowlanej.
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(210) 477982
(220) 2017 10 20
(731) GÓRNOWICZ SONIA, Sopot
(540) DATONG
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, produkty perfumeryjne, preparaty do włosów, artykuły
do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne, w szczególności do leczenia chrapania i bezdechu, preparaty i substancje lecznicze, w szczególności do leczenia chrapania
i bezdechu, preparaty biologiczne do celów medycznych,
w szczególności do leczenia chrapania i bezdechu, środki
przeciw chrapaniu.
(210) 478752
(220) 2017 11 09
(731) SZECHNICKI ADRIAN ADAM AUTO-TIP, Obora
(540) RASL

(531) 26.01.02, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 12 części samochodowe.
478822
(220) 2017 11 10
HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) SHI
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: metalowe włazy i pokrywy
do włazów, rury metalowe, metalowe baseny kąpielowe,
kominki metalowe, kable metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewody
wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe
metalowe, separatory, reduktory i regulatory ciśnienia, zawory
do maszyn, dmuchawy, maszyny do filtrowania, kompresory,
rozdrabniarki odpadów, instalacje odpylające, pompy, w tym
pompy do instalacji grzewczych, metalowe zawory maszynowe do rur, urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, kontrolne, sterujące i układy automatyki przemysłowej dla
potrzeb instalacji sanitarnych, mierniki i wskaźniki ciśnieniowe,
instrumenty pomiarowe, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki
temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne,
baterie słoneczne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed ogniem
i ochrony przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed
ogniem i wypadkami, obuwie zabezpieczające przed ogniem
i wypadkami, kaski ochronne, maski ochronne, filtry do masek,
okulary ochronne, armatura do instalacji wodnych i gazowych,
armatura do pieców, bojlery, aparatura i instalacje chłodnicze,
zasobniki i wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody,
części do instalacji sanitarnych, filtry powietrza do klimatyzacji,
grzejniki, elementy grzejne i rury do nich, kanały kominowe
z osprzętem, instalacje klimatyzacyjne, kotły grzewcze i rury
do kotłów grzewczych, nawilżacze, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania oleju
i gazu, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i gazowe, instalacje do ogrzewania wody, osprzęt do palników gazowych,
osprzęt do wanien, paleniska i ruszty paleniskowe, kominki domowe, piece, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza, pompy
cieplne, zasobniki ciepłej wody, armatura sanitarna, nagrzewnice, palniki, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, zasobniki ciepła, ceramika sanitarna,
w tym: wanny, brodziki, kabiny natryskowe, baterie, zlewozmywaki, syfony, umywalki, sedesy, urządzenia do oczyszcza(210)
(731)

11

nia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, komory chłodnicze, materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy
izolacyjne, złączki i zbrojenia do rur niemetalowe, materiały
przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały uszczelniające,
ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne, uszczelki, osłony
niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i konstrukcje budowlane, rury
niemetalowe, kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw
sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe i wentylacyjne, rynny niemetalowe,
zbiorniki niemetalowe, murowane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe przewody ciśnieniowe,
niemetalowe obudowy i nasady kominkowe, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, kraty kominkowe, zaciski z tworzyw sztucznych do rur i kabli, zawiasy
niemetalowe, zawory niemetalowe i zawory wodociągowe
z tworzyw sztucznych, zbiorniki niemetalowe i nie murowane.
(210) 478832
(220) 2017 11 10
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) ESKER
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, części i akcesoria
do rowerów.
478838
(220) 2017 11 10
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) bambino RODZINA

(210)
(731)

(531) 02.07.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt,
preparaty do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele,
dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele pod prysznic, mydła i żele do rąk, mydła
w płynie, pianki, pianki oczyszczające, kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki do higieny jamy ustnej,
środki zapachowe do celów domowych, olejki do ciała, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, balsamy, kremy, mleczka, woda kolońska, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy, kremy, emulsje, żele i olejki do opalania,
preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, nielecznicze preparaty do łagodzenia
oparzeń słonecznych, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, preparaty do higieny
intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu, płyny micelarne, wody termalne, balsamy i oliwki dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kremy i mleczka do ciała
dla niemowląt, puder dla niemowląt, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, pianka do kąpieli dla niemowląt, krem
do opalania dla niemowląt, szampony i odżywki dla dzieci
i niemowląt, 5 preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, nasączone
chusteczki lecznicze, wchłaniające artykuły higieniczne,
preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci, lecznicze, środki do higieny
intymnej.
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478842
(220) 2017 11 10
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) bambino
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt,
preparaty do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele,
dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele pod prysznic, mydła i żele do rąk, mydła
w płynie, pianki, pianki oczyszczające, kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki do higieny jamy ustnej,
środki zapachowe do celów domowych, olejki do ciała, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, balsamy, kremy, mleczka, woda kolońska, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy, kremy, emulsje, żele i olejki do opalania,
preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, nielecznicze preparaty do łagodzenia
oparzeń słonecznych, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, preparaty do higieny
intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu, płyny micelarne, wody termalne, balsamy i oliwki dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kremy i mleczka do ciała
dla niemowląt, puder dla niemowląt, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, pianka do kąpieli dla niemowląt, krem
do opalania dla niemowląt, szampony i odżywki dla dzieci
i niemowląt, 5 preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, nasączone
chusteczki lecznicze, wchłaniające artykuły higieniczne,
preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci, lecznicze, środki do higieny
intymnej.
(210)
(731)

478843
(220) 2017 11 10
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) bambino 3 mydełka

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, mydła pielęgnacyjne, mydła w kostce,
produkty z mydła, mydła w płynie.
(210)
(731)
(540)

478847
(220) 2017 11 10
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

żu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki do higieny jamy ustnej,
środki zapachowe do celów domowych, olejki do ciała, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, balsamy, kremy, mleczka, woda kolońska, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy, kremy, emulsje, żele i olejki do opalania,
preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, nielecznicze preparaty do łagodzenia
oparzeń słonecznych, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, preparaty do higieny
intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu, płyny micelarne, wody termalne, balsamy i oliwki dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kremy i mleczka do ciała
dla niemowląt, puder dla niemowląt, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, pianka do kąpieli dla niemowląt, krem
do opalania dla niemowląt, szampony i odżywki dla dzieci
i niemowląt, 5 preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, nasączone
chusteczki lecznicze, wchłaniające artykuły higieniczne,
preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci, lecznicze, środki do higieny
intymnej.
478851
(220) 2017 11 13
MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) VIN IN
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i polerowania, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszcząc
w sprayu do użytku domowego, 21 płytki niemetalowe dla
budownictwa, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, panele podłogowe, listwy niemetalowe, listwy
przypodłogowe, podkłady niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownictwa, podkłady pod panele niemetalowe, 35 oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: środki do czyszczenia i polerowania,
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego, płytki niemetalowe dla budownictwa, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, panele podłogowe, listwy niemetalowe, listwy przypodłogowe, podkłady niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownictwa,
podkłady pod panele niemetalowe.
478852
(220) 2017 11 13
ENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) multihome
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.02.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt,
preparaty do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele,
dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele pod prysznic, mydła i żele do rąk, mydła
w płynie, pianki, pianki oczyszczające, kosmetyki do makija-
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(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 7 generatory elektryczności, 8 przybory
do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 29 oleje
i tłuszcze, 35 usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, sprzedaż, dostawa
na zlecenie oraz obsługa handlowa usług dotyczących zdrowia, ubezpieczeń, finansów, nieruchomości, telekomunikacji,
Internetu oraz związanych z obsługą i funkcjonowaniem
gospodarstwa domowego, w tym za pomocą elektronicznej i internetowej platformy, usługi informacyjne w zakresie
oferowanych towarów i usług, w tym przez hotline serwisową, opracowywanie analiz, kosztów, statystyk w dziedzinie
sprzedaży, dostawy na zlecenie oraz obsługi handlowej
usług dotyczących zdrowia, ubezpieczeń, finansów, nieruchomości, telekomunikacji, Internetu oraz związanych z obsługą i funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, usługi
reklamowe, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi promocyjne, usługi marketingowe, dystrybucja
próbek towarów i materiałów w celach reklamowych, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez w celach reklamowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów, dostawców oraz planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja online dotycząca marketingu,
programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie
wystaw, prezentacji w celach handlowych lub reklamowych,
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, prace
biurowe, usługi w zakresie komunikacji i public relations,
usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej,
36 usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi ubezpieczeniowe, doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeniowych, 38 usługi telekomunikacyjne,
prowadzenie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych, usługi w zakresie
komunikacji świadczone przez Internet, usługi w zakresie realizowania transmisji multimedialnych, usługi przekazywania
informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu,
usługi fonicznego i cyfrowego przekazywania głosu i obrazu, usługi elektronicznego przesyłania kart, listów, e-maili,
wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, usługi
w zakresie dostarczania elektronicznych publikacji on-line,
prowadzenie serwerów, prowadzenie portali internetowych,
zapewnienie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, usługi Call-Center, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW.
(210) 478854
(220) 2017 11 13
(731) STACON TIS DUSZAK SPÓŁKA JAWNA, Kadzidło
(540) CC stacon

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.07
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
37 budowa galerii, budowa domów, budowa dróg, budowa
tuneli, budowa biur, budowa autostrad, budowanie nieruchomości, budowa rurociągów, budowa ulic, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa konstrukcji podziemnych,
budowa obiektów sportowych, budowa fundamentów
dróg, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieru-
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chomości przemysłowych, układanie i budowa rurociągów,
budowa rurociągów eksploatacyjnych, budowa pasaży podziemnych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa
systemów odwadniających, budowa konstrukcji stalowych
na budynki, nadzór nad budowaniem konstrukcji, usługi
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
budowa konstrukcji do przechowywania ropy naftowej,
budowa obiektów do magazynowania gazu naturalnego,
usługi doradcze w zakresie budowania, budowlany sprzęt
(wynajem -), izolowanie rurociągów, izolowanie budynków,
usługi dekarskie, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
42 projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji,
projektowanie techniczne, projektowanie rurociągów, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, projektowanie
techniczne i doradztwo, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, opracowywanie projektów budowlanych,
opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych.
478927
(220) 2017 11 14
PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) dekoral Do dzieła!

(210)
(731)

(531) 01.01.04, 24.17.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kit stolarski, szpachlówki (pasty do wypełniania dla przemysłu budowlanego), 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym barwniki do drewna, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, preparaty
do konserwacji drewna, barwniki dla budownictwa, zaprawy
farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, powłoki gruntowe i środki do gruntowania zawarte w tej klasie,
emalie do malowania, podkłady do farb i lakierów zawarte
w tej klasie, rozcieńczalniki i barwniki do farb i lakierów, pigmenty, środki do usuwania tapet zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, zaprawy
budowlane, masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub
gipsu, zaprawy klejowe na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące do systemów ociepleń budowlanych, powłoki
cementowe, powłoki gipsowe, masy i gładzie szpachlowe,
masy i zaprawy tynkarskie, wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym
barwników do drewna, środków zapobiegających korozji
i zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji
drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich,
żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów
do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania,
emalii do malowania, podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich,
pigmentów i środków do usuwania tapet, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej niemetalo-
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wych materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników
niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń
budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych,
mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw
do fugowania, w tym fug i spoin, usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych i internetowych
zajmujących się sprzedażą ww. towarów, usługi w zakresie
gromadzenia ww. towarów w celu umożliwienia odbiorcom wygodnego oglądania i kupowania tych towarów
w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych, usługi
w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public relations, usługi w zakresie
reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach
przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi
w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych
w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur
informacyjnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
targów, wystaw, pokazów i prezentacji towarów w celach
handlowych, reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, usługi w zakresie tworzenia, redagowania, edycji
i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych,
usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechniania reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych
przy zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych,
usługi w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia
strategii marketingowych i kampanii reklamowych, usługi
w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
479235
(220) 2017 11 21
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) BL BLACK LASHES
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, preparat do odtłuszczania
rzęs naturalnych, kleje do wykonywania aplikacji sztucznych
rzęs, okrągłe płatki do zmywania makijażu z twarzy, oczu,
rzęs, preparat do zmywania makijażu z twarzy, oczu, rzęs,
preparaty do utrwalania sztucznych lub przedłużanych rzęs
po zabiegu kosmetycznym, preparat w żelu do rozpuszczania kleju do aplikacji rzęs, preparat w kremie do rozpuszczania kleju do aplikacji rzęs, syntetyczne mini włókna do mieszania z trwałym tuszem do rzęs, tusze do rzęs, preparat
do oczyszczania rzęs naturalnych i sztucznych, paski z rzęsami, bibułki do usuwania nadmiaru serum z twarzy, preparat
kosmetyczny do neutralizowania zapachu kleju do aplikacji
rzęs, naklejki ochronne pod klej do aplikacji rzęs, 5 taśma
medyczna papierowa do podnoszenia opadającej powie-
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ki, taśma medyczna piankowa do oddzielania rzęs górnych
od dolnych, 8 zalotka termiczna do podkręcania rzęs naturalnych, nożyczki do ucinania taśmy medycznej papierowej
lub piankowej, pęsety do separowania rzęs naturalnych lub
do chwytania rzęs sztucznych, 9 okulary ze światełkiem LED,
18 kuferek na produkty do zabiegów stylizacji rzęs, dopasowane kuferki na zestawy kosmetyków lub przyrządów
(narzędzi) kosmetycznych, 20 głowa manekina do ćwiczeń
aplikacji rzęs, 21 mikroszczoteczki do odtłuszczania rzęs naturalnych lub do usuwania rzęs przedłużonych, syntetyczne
szczoteczki do rozczesywania rzęs naturalnych i sztucznych,
syntetyczna i plastikowa szczoteczka do rozczesywania
brwi i rzęs naturalnych i sztucznych, grzebyk z metalowymi
igiełkami do rozczesywania rzęs naturalnych po nałożeniu
trwałego tuszu, naturalny pędzelek do nakładania trwałego
tuszu na rzęsy naturalne, pędzel do nakładania preparatu
do oczyszczania rzęs naturalnych i sztucznych, specjalistyczne podkładki do formowania sztucznych rzęs i konfekcjonowania ich z klejem przed ich nałożeniem na powieki klienta,
silikonowe szczoteczki do rozczesywania rzęs naturalnych
i sztucznych, aplikatory z końcówką welurową do usuwania rzęs przedłużonych lub makijażu z powieki, żelowe lub
hydrożelowe płatki pod oczy do oddzielania rzęs górnych
od dolnych, wypukły pierścień z miejscem na przyklejenie
rzęs na paskach, okrągłe pudełko z podstawką silikonową
lub bez na sztuczne rzęsy, pojemniki na klej do przyklejania
sztucznych rzęs oraz uchwyt do wymiennych pojemników
na klej, podstawki szklane, kryształowe lub nefrytowe do kleju do sztucznych rzęs, 41 szkolenia z zakresu stylizacji rzęs.
479471
(220) 2017 11 28
ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) allevent

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 38 fora, usługi w zakresie tworzenia pokoi rozmów dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, przesyłanie wiadomości, transmisja plików
cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze odnośnie radia,
telefonu łub innych środków łączności elektronicznej, usługi
telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń, usługi w zakresie telekomunikacji, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie
przyjęć, produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne, usługi w zakresie pokazów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
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z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie szkoleń, organizowanie konkursów, usługi w zakresie edukacji
lub rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej (nie do pobrania) w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi agencji dystrybucji biletów, usługi w zakresie rozrywki, usługi klubowe,
usługi w zakresie rozrywki lub nauki, 42 konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, odzyskiwanie danych komputerowych,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego.
479567
(220) 2017 11 30
AVACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarnowskie Góry
(540) a avacore designed to work
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, buty ochronne zawarte w klasie 9, filtry
do masek do oddychania, kaski ochronne, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież
ochronna zawarta w klasie 9, kombinezony ochronne, maski ochronne zawarte w klasie 9, nakolanniki i nałokietniki ochronne zawarte w klasie 9, okulary ochronne, osłony
ochronne na twarze zawarte w klasie 9, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, rękawice ochronne, siatki bezpieczeństwa,
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siatki zabezpieczające przed wypadkami, słuchawki na uszy
- wszystkie w/w towary z wyłączeniem towarów dla nurków,
20 meble do celów magazynowych, w tym szafy, szafki oraz
szafki z szufladami, szafy do przechowywania oraz do dystrybucji, szafy wyposażone w automaty wydawcze i dystrybucyjne, 25 odzież robocza, obuwie robocze.
479597
(220) 2017 11 30
Pharmaceutical chemical cosmetic industry
ALKALOID AD Skopje, Skopje, MK
(540) BYFONEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

479598
(220) 2017 11 30
MULTIMEDIA INTERACTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) Synergico OUTSOURCING SOLUTIONS
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy, badania, ekspertyzy dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, outsourcing [doradztwo biznesowe], w tym
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej
lub w zakresie zarządzania relacjami z klientami, porady, doradztwo, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych,
w tym kontaktowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, pomoc
w organizowaniu działalności gospodarczej, organizacja
działalności gospodarczej, prowadzenie przedsiębiorstw
dla osób trzecich, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym zadaniami handlowymi przedsiębiorstw, pomoc
w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw, doradztwo
handlowe i planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym: planowanie, w tym strategiczne, dla działalności
gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
pomoc i planowanie dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc w zakresie planowania i funkcjonowania działalności gospodarczej, administrowanie
dotyczące planowania działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek,
doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, ekonomiczne prognozy, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, konsultacje w zakresie
sprawozdań rynkowych, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), nadzór nad działalnością gospodarczą, w tym na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
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przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analiza danych biznesowych,
analiza zysków biznesowych, analizy biznesowe rynków,
obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, prace
biurowe, planowanie spotkań biznesowych, usługi biur biznesowych, administrowanie usługami biurowymi, prowadzenie rejestrów firm, w tym dla osób trzecich, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, usługi księgowe,
usługi doradztwa podatkowego, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, usługi
kadrowo-płacowe, administrowanie listami płac na rzecz
osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu oraz obsadzania stanowisk, usługi
zarządzania flotą samochodową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, administrowanie dotyczące marketingu, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca tożsamości korporacyjnej, 36 usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi w zakresie
planowania finansowego, badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem finansowym, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi finansowe związane
z działalnością gospodarczą, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości i budynków, sprzedaży mienia,
konserwacji pojazdów, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, administrowanie finansami, zarządzanie finansami, w tym dla firm zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, usługi udzielania pożyczek kredytów,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami
oszczędnościowymi, usługi leasingowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ściąganie należności
i faktoring, usługi związane z podatkami [nie księgowość],
administrowanie programami świadczeń pracowniczych,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi lub z lokalami biurowymi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomości,
38 usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną,
komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, usługi gromadzenia i przesyłania
wiadomości, transmisja informacji do celów biznesowych,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 42 administracja serwerami, w tym
pocztowymi, administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, eksploracja danych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opra-
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cowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania,
przetwarzania, wyświetlania lub przechowywania danych,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, zarządzanie projektami informatycznymi
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, usługi komputerowe do analizy
danych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, projektowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów
i sieci komputerowych, usługi doradcze i informacyjne
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie sieci komputerowej, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania,
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze
związane z wydajnością energetyczną, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym,
projektowanie, pisanie, opracowywanie, aktualizacja lub
instalacja oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania do magazynowania, przywoływania, przetwarzania lub dystrybucji treści multimedialnych, oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, oprogramowania
systemowego, oprogramowania komputerowych baz danych, oprogramowania do danych lub przetwarzania danych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia
stron internetowych, pisanie programów kontrolnych,
programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych.
479612
(220) 2017 12 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FELEK WAFELEK
(510), (511) 30 batony zbożowe, wyroby cukiernicze,
w szczególności: wafle i wafelki z nadzieniem lub w polewie
czekoladowej.
(210)
(731)

479614
(220) 2017 12 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HATTI TEA
(510), (511) 30 herbata, herbata mrożona, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 32 napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje orzeźwiające.
(210)
(731)

479615
(220) 2017 12 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PHILOSOPHIE
(510), (511) 29 jadalny olej z oliwek, oleje spożywcze, oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia.
(210)
(731)

(210)
(731)

479634
(220) 2017 12 01
KŁOSOWSKA AGATA, Warszawa
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(540) PP Pimpou Pet

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie dla zwierząt, biżuteria,
18 odzież dla zwierząt, smycze dla zwierząt, nosidełka dla
zwierząt [torby], obroże dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt,
buty dla psów, 20 posłania dla zwierząt, budki dla zwierząt domowych, 44 usługi salonów piękności dla zwierząt
domowych.
479643
(220) 2017 12 01
ZAGALSKI RAFAŁ, Warszawa; AKHVLEDIANI ZAZA,
Warszawa
(540) # N.R.G. ENERGY DRINK
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 32 napoje energetyczne.
(551) wspólne prawo ochronne
479759
(220) 2017 12 05
ULATOWSKA MAGDALENA BIOPSYCHOSOMATYKA,
Warszawa
(540) BioPsychoSomatyka
(210)
(731)

(531) 02.09.25, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie doradztwa zawodowego w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie
kursów i wykładów, udzielanie informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, świadczenie usług w zakresie poprawiania kondycji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, nagrywanie filmów, nauczanie korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
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leń], organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, produkcja
filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, 42 analityczne usługi laboratoryjne, analizy chemiczne, badania: biologiczne, chemiczne, bakteriologiczne, genetyczne, w dziedzinie fizyki, kosmetyki, w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, badawczo - rozwojowe prace dla
osób trzecich, usługi badawczo-rozwojowe oraz doradztwo
w zakresie biologii, chemii, biotechnologii, hermeneutyki,
astronomii, fizyki kwantowej, genetyki molekularnej, biologii molekularnej, biochemii, uzdrawianie przez świadomość,
konsultacje i badania bakteriologiczne, laboratoria naukowe,
medyczne, badawcze, publikowanie informacji naukowych,
usługi doradcze dotyczące nauki, 44 doradztwo w zakresie
biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, dostarczanie informacji dotyczących programowania neurolingwistycznego, masaże, muzykoterapia w celach fizycznych,
psychologicznych i kognitywnych, usługi w zakresie terapii
relaksacyjnej, usługi w zakresie masaży terapeutycznych,
usługi związane z homeopatią, usługi związane z naturopatią,
planowanie i nadzorowanie diety, psychodietetyka, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie
biologicznych podstaw psychoterapii, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie aromaterapii, usługi w zakresie
programowania neurolingwistycznego, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, udzielanie porad psychologicznych,
zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo, usługi w zakresie medycyny alternatywnej, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi klinik medycznych,
rehabilitacja osób po maltretowaniu, usługi prowadzenia
placówek rekonwalescencji i usług sanatoriów, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi telemedyczne, usługi badań krwi,
psychoneuroimmunologia, hipnoza, akupunktura, akupresura, doradztwo genetyczne, usługi w zakresie medycyny
i zdrowia związane z dna, genetyką i testami genetycznymi,
usługi badawczo-rozwojowe oraz doradztwo w zakresie cytologii, naturoterapii, medycyny naturalnej, medycyny wielowymiarowej, medycyny energetycznej, tradycyjnej medycyny chińskiej.
479769
(220) 2017 12 06
VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BEELLEY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasteczka, cukierki, batony zbożowe, czekolada, kawa, wyroby cukiernicze, płatki kukurydziane, pierniki,
miód, herbata typu ice-tea, ketchup, sosy, majonez, muesli,
musztarda, płatki owsiane, produkty spożywcze na bazie
owsa, owsianka, makarony, sosy do makaronów, ravioli, przekąski bazowane na ryżu, spaghetti, herbata, napoje bazowane na herbacie, sosy pomidorowe, wafle.
(210)
(731)

479778
(220) 2017 12 06
VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Gustivo

(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 puree z jabłek, masło, ser, śmietanka, krem,
puszki rybne, orzeszki smakowe, chipsy owocowe, przekąski
bazowane na owocach, owoce w puszce, orzeszki laskowe,
dżemy, kefir, olej lniany, margaryna, marmolada, puszki mięsne, mleko, produkty mleczne, orzeszki, oleje, oliwy z oliwek, orzeszki ziemne, chipsy ziemniaczane, rodzynki, olej
rzepakowy, śmietana, olej słonecznikowy, kukurydza cukrowa przetworzona, pasta pomidorowa, warzywa w puszce,
jogurty, 30 ciasteczka, cukierki, batony zbożowe, czekolada, kawa, wyroby cukiernicze, płatki kukurydziane, pierniki,
miód, herbata typu ice-tea, ketchup, sosy, majonez, muesli,
musztarda, płatki owsiane, produkty spożywcze na bazie
owsa, owsianka, makarony, sosy do makaronów, ravioli, przekąski bazowane na ryżu, spaghetti, herbata, napoje bazowane na herbacie, sosy pomidorowe, wafle.

(531) 26.01.01, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do rozpoznawania komend
głosowych i mowy, oprogramowanie do konwersji mowy
na tekst i sterowanych głosem aplikacji oprogramowania,
oprogramowanie asystujące, oprogramowanie do automatyzacji i integracji urządzeń domowych, oprogramowanie
do integracji pojazdu osobowego, oprogramowanie do komunikacji bezprzewodowej do transmisji głosu, dźwięku,
obrazu i danych, oprogramowanie wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli informacji
sterowanych głosem i osobistych urządzeń asystujących,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu, przeglądania i przeszukiwania online baz
danych, treści audio, wideo i multimedialnych, gier i aplikacji,
rynków aplikacji oprogramowania, oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu, monitorowania, śledzenia, wyszukiwania, zapisywania i udostępniania informacji
na tematy będące przedmiotem ogólnego zainteresowania,
oprogramowanie komputerowe do świadczenia usług w zakresie sprzedaży detalicznej i usług zamawiania szerokiej
gamy produktów konsumpcyjnych, oprogramowanie komputerowe do użytku w celu łączenia i kontroli Internetu
przedmiotów urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
komputerowe do łączenia, obsługi, integrowania, kontroli
i zarządzania podłączonymi do sieci elektronicznymi urządzeniami konsumpcyjnymi, domowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi, produktami oświetleniowymi i osobistym
oprogramowaniem pojazdu za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe do użytku
przez inne osoby w celu rozwoju oprogramowania do zarządzania, łączenia i obsługi urządzeń elektronicznych Internetu
przedmiotów (IoT), oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), zestawy programistyczne (SDK) składające się z narzędzi do opracowywania oprogramowania komputerowego do rozwoju
dostarczania usług głosowych i technologii rozumienia języka naturalnego w globalnych sieciach komputerowych, sieciach bezprzewodowych i sieciach łączności elektronicznej,
zestawy programistyczne (SDK) składające się z oprogramowania komputerowego do opracowywania, użytkowania
i współdziałania interfejsów API, które są wykorzystywane
przez urządzenia elektroniczne, systemy i węzły wymiany
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i Internetu
oraz które łączą się z przechowywaniem danych w chmurze
i usługi wymiany, zestawy programistyczne (SDK) zawierające narzędzia do opracowywania oprogramowania i wykorzystania jako interfejs oprogramowania aplikacji (API)
do tworzenia oprogramowania i aplikacji związanych z podłączonymi do Internetu urządzeniami elektronicznymi dla
konsumentów, interfejs programowania aplikacji (API), mianowicie oprogramowanie ułatwiające rozwój narzędzi
do świadczenia usług głosowych i narzędzi do samodzielnego asystowania w związku z elektronicznymi urządzeniami
konsumenckimi, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do podręcznych urządzeń bezprzewodowych, a mianowicie
oprogramowanie do kontroli, integracji, obsługi, łączenia
i zarządzania urządzeniami do sterowania głosowego, a mianowicie inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi i elek-

(210) 479813
(220) 2017 12 07
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) APETIN JUNIOR
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje
witaminizowane.
(210) 479815
(220) 2017 12 07
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) COSTEOX
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje
witaminizowane.
(210) 479817
(220) 2017 12 07
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CHOLEFECT
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje
witaminizowane.
(210) 479819
(220) 2017 12 07
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) APETIN SENIOR
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje
witaminizowane.
(210) 479824
(220) 2017 12 07
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SAMBULANIC
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje
witaminizowane.
(210)
(731)

479848
(220) 2017 12 07
Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg, LU
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tronicznymi osobistymi urządzeniami asystującymi w chmurze i sterowanymi głosem, narzędzia programistyczne dla
komputerów, 35 usługi realizacji zamówień, dostarczanie informacji o produkcie w celu udzielenia pomocy przy wyborze towaru konsumpcyjnego w celu zaspokojenia potrzeb
konsumenta, udostępnianie informacji konsumenckich
i związanych z nimi nowinek w dziedzinie sportu, rozrywki,
biznesu i finansów, polityki i rządu, zdrowia i sprawności fizycznej, pogody, nauki i technologii, podróży, sztuki i literatury, stylu życia i rozwoju osobistego, pojazdów i transportu,
edukacji i rozwoju dziecka, nieruchomości, mody i designu,
żywienia oraz gotowania, dekorowania domu, muzyki i kina,
historii, medycyny, prawa i bieżących wydarzeń, 41 udostępnianie nagrań muzycznych i podcastów nie przeznaczonych
do pobrania, przygotowywanie serwisów informacyjnych,
zawierających również komentarze, w zakresie bieżących
wydarzeń, rozrywki, wydarzeń kulturalnych, wiadomości,
sportu, rozrywki, biznesu i finansów, polityki i rządu, zdrowia
i sprawności fizycznej, pogody, nauki i techniki, podróży,
sztuki i literatury, stylu życia i rozwoju osobistego, pojazdów
i transportu, edukacji i rozwoju dzieci, nieruchomości, mody
i designu, żywienia i gotowania, dekorowania domu, muzyki
i kina, historii, medycyny, prawa i spraw konsumenckich,
42 platforma jako usługa (PaaS) obejmująca platformy oprogramowania komputerowego do oprogramowania do poleceń głosowych i rozpoznawania głosu, oprogramowania
do konwersji mowy na tekst i oprogramowania aplikacji sterowanych głosem, platforma jako usługa (PaaS) obejmująca
platformy oprogramowania komputerowego do oprogramowania osobistych urządzeń asystujących, platforma jako
usługa (PaaS) obejmująca platformy oprogramowania komputerowego do automatyzacji domowej i oprogramowania
do integracji urządzeń domowych, platforma jako usługa
(PaaS) obejmująca platformy oprogramowania komputerowego do integracji pojazdów osobowych, platforma jako
usługa (PaaS) obejmująca platformy oprogramowania komputerowego do bezprzewodowego oprogramowania komunikacyjnego do transmisji głosu, dźwięku, wideo i danych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmująca
oprogramowanie komputerowe używane do kontrolowania
informacji sterowanych głosem i osobistych urządzeń asystujących, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmująca oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu, przeglądania i przeszukiwania internetowych baz danych,
treści audio, wideo i multimedialnych, gier i aplikacji, rynków
aplikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) obejmujące oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu, monitorowania, śledzenia, wyszukiwania,
zapisywania i udostępniania informacji na tematy będące
przedmiotem ogólnego zainteresowania, oprogramowanie
jako usługa (Saas) obejmujące oprogramowanie komputerowe do użytku przy świadczeniu usług w zakresie sprzedaży
detalicznej i zamawiania szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie komputerowe do użytku w celu łączenia i kontroli dostępu do Internetu przedmiotów (lot)
urządzeń elektronicznych, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) obejmująca oprogramowanie komputerowe do łączenia, obsługi, integracji, kontroli i zarządzania podłączonymi do sieci elektronicznymi urządzeniami konsumpcyjnymi,
domowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi, produktami
oświetleniowymi i pojazdami za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierająca oprogramowanie komputerowe do użytku przez innych w celu rozwoju oprogramowania do zarządzania,
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łączenia i obsługiwania urządzeń elektronicznych Internetu
przedmiotów (IoT), oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierająca oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
jako interfejs programowania aplikacji (API), projektowanie,
opracowywanie i konserwacja zastrzeżonego oprogramowania komputerowego w dziedzinie języka naturalnego,
mowy, języka i rozpoznawania głosu, usługi wsparcia technicznego i konsultacji związanych z opracowywaniem systemów komputerowych, platform i aplikacji, usługi dostawcy
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do kontroli, integrowania, obsługi, podłączania i zarządzania urządzeniami
sterowanymi głosem, a mianowicie inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi konsumpcyjnymi i elektronicznymi
urządzeniami osobistego asystenta w chmurze i sterowanymi głosem, udostępnianie spersonalizowanych usług wyszukiwania komputerowego, mianowicie wyszukiwanie i pobieranie informacji na specjalne żądanie użytkownika
za pośrednictwem Internetu, usługi komputerowe, a mianowicie zapewnianie zdalnego zarządzania urządzeniami
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci bezprzewodowych lub Internetu, świadczenie usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych,
45 usługi typu concierge dla osób trzecich, usługi serwisów
społecznościowych.
479855
(220) 2017 12 07
INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OUTSORTS
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje na urządzenia mobilne, oprogramowanie komputerowe służące do prowadzenia rozliczeń księgowych, spraw
kadrowo-płacowych, rachunkowości, użytkowe systemy
operacyjne wspomagające zarządzanie, wymianę danych
i informacji za pośrednictwem sieci, komunikację między
komputerami w sieci, użytkowe systemy operacyjne wspomagające prace projektowe oraz odpowiednie ich rozliczanie ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji
planowania zasobów oraz automatyzacji procesu uwierzytelniania i odpowiedniego zabezpieczenia informacji,
oprogramowanie systemów informacyjnych, serwerów,
programy komputerowe do obsługi komputerowych
urządzeń peryferyjnych, 35 usługi doradcze w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności związanej z pracami projektowymi, automatyzacją planowania zasobów,
automatyzacją procesu uwierzytelniania i odpowiedniego zabezpieczenia informacji, usługi doradcze w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności związanej zarządzaniem budżetem i realizacją projektów przy jednoczesnym wsparciu w zakresie rozliczania czasu pracy zasobów, usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności związanej zarządzaniem personelem, czasem
pracy, rachunkowością, księgowością, zasobami ludzkimi, przygotowywaniem list płac przy użyciu technologii
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
plikami, systematyzacja, pozyskiwanie i sortowanie danych
do komputerowej bazy danych, wyszukiwanie informacji
w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
statystyczne zestawienia, wsparcie obsługi zapytań ofertowych od osób trzecich oraz przygotowania ofert biznesowych, usługi wsparcie zarządzania uprawnieniami zasobów
w środowiskach informatycznych osób trzecich, 42 usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
(210)
(731)
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opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, usługi odzyskiwania
danych komputerowych, projektowanie i wytwarzanie
systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego zwłaszcza w dziedzinie księgowości, rachunkowości,
spraw kadrowo-płacowych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, usługa konwersji programów, danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługa aktualizacji
oprogramowania komputerowego, powielanie i dystrybucja oprogramowania komputerowego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych w tym w zakresie
jej zabezpieczeń, usługi związane z projektowaniem graficznym w zakresie interfejsu oprogramowania oraz stron
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi
związane z rozbudową systemu informacyjnego generującego raporty dla wszystkich obszarów funkcjonalnych systemu, usługi dotyczące zabezpieczania danych przechowywanych w systemach komputerowych, usługi związane
z automatyzacją procesu uwierzytelniania użytkowników
systemu.
479856
(220) 2017 12 07
INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OUTSORTS
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje na urządzenia mobilne, oprogramowanie komputerowe służące do prowadzenia rozliczeń księgowych, spraw
kadrowo-płacowych, rachunkowości, użytkowe systemy
operacyjne wspomagające zarządzanie, wymianę danych
i informacji za pośrednictwem sieci, komunikację między
komputerami w sieci, użytkowe systemy operacyjne wspomagające prace projektowe oraz odpowiednie ich rozliczanie ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji
planowania zasobów oraz automatyzacji procesu uwierzytelniania i odpowiedniego zabezpieczenia informacji,
oprogramowanie systemów informacyjnych, serwerów,
programy komputerowe do obsługi komputerowych
urządzeń peryferyjnych, 35 usługi doradcze w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności związanej z pracami projektowymi, automatyzacją planowania zasobów,
automatyzacją procesu uwierzytelniania i odpowiedniego zabezpieczenia informacji, usługi doradcze w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności związanej zarządzaniem budżetem i realizacją projektów przy jednoczesnym wsparciu w zakresie rozliczania czasu pracy zasobów, usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności związanej zarządzaniem personelem, czasem
pracy, rachunkowością, księgowością, zasobami ludzkimi, przygotowywaniem list płac przy użyciu technologii
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
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plikami, systematyzacja, pozyskiwanie i sortowanie danych
do komputerowej bazy danych, wyszukiwanie informacji
w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
statystyczne zestawienia, wsparcie obsługi zapytań ofertowych od osób trzecich oraz przygotowania ofert biznesowych, usługi wsparcie zarządzania uprawnieniami zasobów
w środowiskach informatycznych osób trzecich, 42 usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, usługi odzyskiwania
danych komputerowych, projektowanie i wytwarzanie
systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego zwłaszcza w dziedzinie księgowości, rachunkowości,
spraw kadrowo-płacowych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, usługa konwersji programów, danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługa aktualizacji
oprogramowania komputerowego, powielanie i dystrybucja oprogramowania komputerowego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych w tym w zakresie
jej zabezpieczeń, usługi związane z projektowaniem graficznym w zakresie interfejsu oprogramowania oraz stron
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi
związane z rozbudową systemu informacyjnego generującego raporty dla wszystkich obszarów funkcjonalnych systemu, usługi dotyczące zabezpieczania danych przechowywanych w systemach komputerowych, usługi związane
z automatyzacją procesu uwierzytelniania użytkowników
systemu.
(210) 479866
(220) 2017 12 07
(731) GÓRSKI DARIUSZ EUC, Milanówek
(540) 17

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.07.01, 26.03.23
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, środki
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, kleje,
kleje aneorobowe, kleje cyjanoakrylowe, kleje epoksydowe, 2 środki zabezpieczające przed rdzą, preparaty hamujące rdzę, środki zapobiegające rdzy, farby chroniące przed
rdzą, oleje do ochrony przed rdzą, 3 preparaty czyszczące
do użytku osobistego, pasty bhp, środki czyszczące, preparaty do usuwania rdzy, środki czyszczące, aerozole czyszczące,
preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki do konserwacji skóry, środki zapachowe
odświeżające powietrze, kremy do rąk, kremy kosmetyczne,
4 smar miedziany, smary, smar ceramiczny, smar łożyskowy,
smary przemysłowe, płyn do silników, smar teflonowy PTFE,
smar biały, smar miedziany, łożyskowy, smar silikonowy, smar
ceramiczny, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty przeciw mchom, preparaty do zwalczania pleśni.
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479871
(220) 2017 12 08
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME DRINK
(210)
(731)
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wane paczkowane, ciastka nieoblewane paczkowane, wafle
paczkowane, żelki, chałwy i sezamki, chrupki, chipsy, paluszki/precelki, krakersy, inne przekąski, lody.
(210) 480014
(220) 2017 12 11
(731) DAGIEL WOJCIECH, Warszawa
(540) LVOV

(531) 05.05.04, 05.05.21, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 soki, owocowe, bezalkoholowe nektary, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, wody mineralne, syropy i soki zagęszczone, piwo,
33 wino, wódka, kremy, likiery.
479872
(220) 2017 12 08
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME GARDEN
(210)
(731)

(531) 05.05.04, 05.05.21, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przeciery pomidorowe i pomidory w puszkach, owoce konserwowe, koncentraty pomidorowe, przetwory warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, grzyby
konserwowe, oliwki, dżemy, ziarna i nasiona paczkowane,
bakalie, owoce i warzywa mrożone, susze, sałatki, surówki,
pasty, 30 miody, chrzan /ćwikła/ borówka, pasty, 31 warzywa
i owoce.
479884
(220) 2017 12 08
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME ReLAX

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi
fotograficzne, produkcja filmów, informacja o imprezach
rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm
wideo, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.
(210)
(731)
(540)

(531) 05.05.04, 05.05.21, 27.05.01, 26.03.23, 29.01.14
(510), (511) 29 chipsy, orzeszki, inne przekąski, 30 herbata
ekspresowa, herbata granulowana, herbatki rozpuszczalne,
kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa cappuccino, kawa
zbożowa, kakao, napoje czekoladowe rozpuszczalne, czekolady, batony i wafelki, bombonierki, cukierki nieoblewane
paczkowane, cukierki oblewane paczkowane, ciastka oble-

480034
(220) 2017 12 12
PRINCETON LANGUAGE ACADEMY IWONA ŚWIĘCKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(531) 26.01.15, 03.01.01
(510), (511) 41 kursy językowe, edukacja językowa, organizacja egzaminów, szkolenia nauczycieli, szkolenia edukacyjne.
(210)
(731)

480182
(220) 2018 01 03
PELC JACEK FIRMA DROSAM, Dąbrowa Tarnowska
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(540) DROSAM
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reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty mailowej, portali społecznościowych, poczty tradycyjnej, usługi
telemarketingu.
480857
(220) 2018 01 05
M.G. BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piła
(540) M.G. Burger

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 18.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy,
37 usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, wynajem drabin, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem urządzeń wiertniczych, wypożyczanie urządzeń stosowanych
w budownictwie, kruszenie betonu, budowa nieruchomości,
budownictwo.
480547
(220) 2017 12 27
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) DOM zaczyna się od... dobrego projektu!
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma,
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery.

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 43 restauracje.
(210) 481042
(220) 2018 01 11
(731) ŁOKAJ JACEK, Modlniczka
(540) 6 Sentidos

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 33 wino - napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, zakwaterowanie w gospodarstwach
agroturystycznych.
481101
(220) 2018 01 15
STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ODRY
WODZISŁAW, Wodzisław Śląski
(540) MKS „ODRA” WODZISŁAW ŚLĄSKI 1922

(210)
(731)

480552
(220) 2017 12 27
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) DOMY KTÓRE KOCHACIE
(510), (511) 35 organizacja sprzedaży internetowej dla osób
trzecich, obejmującej projekty domów i usługi projektów,
prezentacja oferty handlowej w Internecie.

(210)
(731)

(210) 480633
(220) 2017 12 29
(731) CHMIELEWSKI ADAM, Warszawa
(540) exo

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły piśmienne: długopisy, pióra kulkowe, pióra wieczne, cienkopisy, 35 eksponowanie towarów
pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie tradycyjnym lub sklepie internetowym z długopisami, piórami
kulkowymi, piórami wiecznymi, cienkopisami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej długopisów, piór kulkowych, piór
wiecznych, cienkopisów, prowadzenie usług reklamowych,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych,

(531) 03.07.01, 05.05.19, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie działalności sportowej, organizowanie zawodów sportowych.
(210) 481215
(220) 2018 01 17
(731) BRACISIEWICZ WIOLETA KAMILA VIOLA DI, Bochnia
(540) VIOLA DI

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
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zębów, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena
i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa.
481440
(220) 2018 01 22
SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) standard foods
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 01.15.15, 26.15.01
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, opakowania na żywność, 20 przezroczyste pojemniki na żywność stosowane do pakowania
handlowego, niemetalowe przezroczyste tacki na żywność
do zastosowania komercyjnego, niemetalowe przezroczyste
tace na żywność do użytku handlowego, tacki z tworzyw
sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności,
meble, 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje
i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięczaki, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, gotowe produkty z warzyw, przetworzone
produkty mięsne, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone
frytki, 30 mąka, przyprawy, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe dania z ryżu, dania gotowe zawierające
makaron, gotowe dania z makaronu, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe
potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, lody, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 32 soki, lemoniada, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie
zawierające ziarna i owies, 33 koktajle, napoje alkoholowe
aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wymieszane napoje alkoholowe, napoje alkoholowe z owoców,
smakowe napoje alkoholowe tonizujące, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, 35 usługi pośrednictwa
w handlu, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], zaopatrzenie osób trzecich w napoje
alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców],
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług dla innych firm, usługi zarządzania łańcuchem
dostaw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo
w tym zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
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sie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe
i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi handlowe online, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, badanie rynku,
informacja i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego,
nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorców,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach,
analiza cen, agencja importu-eksportu towarów, administrowanie sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, usługi
informacyjne w zakresie rynku konsumentów, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności
lub napojów, 36 usługi podatkowe i celne, doradztwo i analiza finansowa, 37 zarządzanie projektem budowy, 39 logistyka transportu, transport, usługi transportowe, organizowanie
transportu, transport i dostawy towarów, transport żywności, usługi transportu żywności, transport żywności w warunkach chłodniczych, pakowanie produktów, magazynowanie,
magazynowanie w chłodniach, dzielenie na części i przepakowywanie towarów, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, organizacja dostarczania towarów, pakowanie żywności, dostawa żywności, magazynowanie żywności,
usługi przechowywania żywności, usługi magazynowania
żywności mrożonej, usługi w zakresie dostarczania żywności, składowanie zamrożonej żywności w magazynach, dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, dostawa
żywności i napojów przygotowanych do spożycia, pakowanie produktów spożywczych, dostawa produktów spożywczych, pakowanie i składowanie towarów, usługi pakowania,
wypożyczanie środków transportu, wynajem pojazdów
transportowych, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem miejsc magazynowych, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie pojemników do magazynowania, usługi
doradcze związane z przepakowywaniem towarów, 40 przetwarzanie żywności i napojów, wynajem maszyn i urządzeń
do przetwarzania żywności, wynajem maszyn i urządzeń
do przetwarzania napojów, 41 usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 42 kontrola jakości dotycząca higieny żywności, kontrola jakości produktów
częściowo wytworzonych, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie restauracji, usługi projektowania
w zakresie restauracji, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, projektowanie produktów, opracowywanie
produktów, testowanie produktów, projektowanie nowych
produktów, opracowywanie nowych produktów, kontrola
jakości, kontrola jakości surowców, kontrola jakości dla osób
trzecich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usłu-
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gi doradcze w zakresie przygotowywania żywności, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
praw własności przemysłowej, licencjonowanie koncepcji
franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej i praw autorskich, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem
praw autorskich, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne].
481493
(220) 2018 01 23
ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) N NETskaner

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi gromadzenia informacji i prowadzenia spisu firm oraz danych o firmach, reklama towarów i usług, usługi publikowania tekstów reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnych towarów przez
telefon, usługi marketingowe za pośrednictwem telefonu
i technik komputerowych, pozyskiwanie, aktualizowanie
i gromadzenie danych w komputerowych bazach danych,
badania rynkowe, badania biznesowe, reklama pocztowa
bezpośrednia, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych i reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, zarządzenie plikami komputerowymi,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów reklamowych, opracowywanie CV dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek dla celów promocji dodatkowej, doradztwo
biznesowe (outsourcing), pokazy towarów, produkowanie
filmów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam,
telefoniczne udzielanie informacji na temat danych adresowych firm, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi przeglądu prasy,
usługi graficzne do celów reklamowych, opracowywania
graficzne do celów reklamowych, wynajmowanie czasu
reklamowego w środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach
dla osób trzecich, zapewnianie platform informatycznych
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów www.
481522
(220) 2018 01 24
KAROLINA STĘPKOWSKA, MARIUSZ JASKULSKI KLUB
MALUCHA RE-RE-KUM-KUM SPÓŁKA CYWILNA,
Starachowice
(540) Re-Re-KUM-KUM
(210)
(731)
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(531) 03.11.12, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 przedszkola, 43 opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, żłobki dla
dzieci, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi.
(210) 481526
(220) 2015 06 24
(310) 4191442
(320) 2015 06 23
(330) FR
(731) RACER, Salon de Provence, FR
(540) RACER
(510), (511) 9 etui na okulary, kaski ochronne do uprawiania sportów, w szczególności narciarstwa, jazdy na motorze,
jazdy na rowerze, kaski ochronne do jazdy konnej, środki
do ochrony osobistej przed wypadkami, obuwie do ochrony przed wypadkami, nakolanniki, nałokietniki, ochraniacze
na kolana i ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami, lornetki, kompasy i wysokościomierze, 18 torby, w tym
torby wielofunkcyjne sportowe, tornistry, sakiewki, torebki
na biodra, plecaki, portfele, portmonetki, torby podróżne,
kufry bagażowe, bagaż, torby podróżne [podręczne], pudełka na artykuły podróżne (bez wyposażenia, bez przystosowania), parasolki, parasole (duże) i laski, 25 stroje i odzież,
w tym koszule, koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo,
podkoszulki bez rękawów, kurtki, pulowery, płaszcze, bluzy,
spodnie, szorty, kostiumy sportowe, zimowa odzież sportowa, stroje narciarskie, odzież sportowa, kombinezony, kombinezony narciarskie, odzież codzienna, okrycia wierzchnie,
paski [odzież], rękawiczki [odzież], mitenki, szaliki, krawaty,
wyroby pończosznicze, skarpetki, bielizna osobista, nakrycia
głowy, w tym kapelusze, czapki, czapki z daszkiem, kominiarki, czepki, daszki, obuwie, w tym buty z wysoką cholewą,
buty sportowe, pantofle domowe, buty narciarskie, odzież
ochronna dla motocyklistów, kombinezony zabezpieczające
przed wypadkami motocyklowymi, kamizelki zabezpieczające przed wypadkami, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe,
narty, sanki [artykuły sportowe], kijki narciarskie, snowboardy,
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze amortyzujące uderzenia do ochrony przed zranieniami [artykuły
sportowe], kamizelki ochronne do uprawiania sportu, ochraniacze na plecy do celów sportowych, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana, nakolanniki [artykuły sportowe],
nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki
do uprawiania sportu, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na przedramię do aktywności sportowych, getry sportowe, ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku sportowego, torby zaprojektowane do przechowywania i transportu sprzętu sportowego, maski używane
podczas uprawiania sportu, w szczególności narciarstwa,
jazdy na motorze i jazdy na rowerze, pokrowce na artykuły
sportowe (bez wyposażenia, bez przystosowania), pokrowce
na obuwie narciarskie (bez wyposażenia, bez przystosowania), rękawice do sportu.
(210) 481529
(220) 2014 12 10
(731) GENERAL TOPICS S.R.L., Salo, IT
(540) PERKYPEARL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, środki
myjące do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do cery dojrzałej,
kremy przeciw starzeniu się skóry, płyny do twarzy [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kosmetyki brązująco-opalizujące, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kremy przeciwsłoneczne.
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(210)
(731)

481538
(220) 2018 01 24
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) bingo

(540) Przemyślane zakupy od 20 lat

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 chipsy [produkty zbożowe], prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu,
produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty
zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby
czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki chlebowe, precle, batony zbożowe,
batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe
w czekoladzie.

(531) 15.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 24.17.20
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane
publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty,
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki, kartonowe pudełka do pakowania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja
pokazów i wystaw, w celach handlowych lub reklamowych,
usługi informacyjne dla konsumentów, pokazy towarów,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
hurtowej i detalicznej, usługi w zakresie handlu hurtowego
i detalicznego artykułami spożywczymi.

481541
(220) 2018 01 24
VINDICAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VINDICAT Odzyskujemy z mocy prawa
(210)
(731)

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, analizy finansowe, agencje ściągania wierzytelności, transakcje finansowe, operacje
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zawieraniu transakcji finansowych, inwestycje kapitałowe, wycena nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy do celów podatkowych, 45 usługi prawne.
(210)
(731)

481558
(220) 2018 01 24
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

481559
(220) 2018 01 24
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Pracujemy na Twoją korzyść od 20 lat
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane
publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i Instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty,
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki, kartonowe pudełka do pakowania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja
pokazów i wystaw, w celach handlowych lub reklamowych,
usługi informacyjne dla konsumentów, pokazy towarów,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
hurtowej i detalicznej, usługi w zakresie handlu hurtowego
i detalicznego artykułami spożywczymi.
(210) 481568
(220) 2018 01 25
(731) JANAS PAWEŁ SPORTART, Tychy
(540) Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe
SportArt
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe,
25 odzież obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
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(210) 481580
(220) 2018 01 25
(731) SKIBICKA KATARZYNA, Bogatka
(540) OCZAMI NIEWIDOMEGO DZIECKA
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
(210) 481581
(220) 2018 01 25
(731) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa
(540) CARSSON CAR RENTAL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 12 furgony [pojazdy], samochody, ciężarówki,
samochody osobowe, 39 transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie ciężarówek, wynajem motocykli, wynajem samochodów, wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich,
wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem samochodów elektrycznych.
(210) 481584
(220) 2018 01 25
(731) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa
(540) CARSSON CAR RENTAL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 12 furgony [pojazdy], samochody, ciężarówki,
samochody osobowe, 39 transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie ciężarówek, wynajem motocykli, wynajem samochodów, wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich,
wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem samochodów elektrycznych.
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dów, wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich,
wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem samochodów elektrycznych.
481597
(220) 2018 01 25
SAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 4S
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania i rejestracji obrazu i dźwięku, alarmowe, 37 wykonywanie systemów monitoringu w obiektach, 38 transmisja obrazu i dźwięku po sieciach teletransmisyjnych.
481600
(220) 2018 01 25
KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Krajowy Instytut Prawno - Podatkowy
(510), (511) 35 usługi podatkowe, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 45 usługi
prawne, usługi komornicze (usługi prawne), mediacja (usługi prawne), usługi rejestracyjne (prawne), usługi informacji
prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi monitorowania
prawnego, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi
prawne pro bono, usługi prawne w zakresie testamentów,
usługi prawne w zakresie mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi
prawne).
(210)
(731)

(210) 481592
(220) 2018 01 25
(731) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa
(540) CARSSON CAR RENTAL

481602
(220) 2018 01 25
KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) KIPP KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO - PODATKOWY

(531) 27.05.01, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 12 furgony [pojazdy], samochody, ciężarówki,
samochody osobowe, 39 transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie ciężarówek, wynajem motocykli, wynajem samocho-

(531) 17.03.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi podatkowe, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z per-

(210)
(731)
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sonelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 45 usługi
prawne, usługi komornicze (usługi prawne), mediacja (usługi prawne), usługi rejestracyjne (prawne), usługi informacji
prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi monitorowania
prawnego, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi
prawne pro bono, usługi prawne w zakresie testamentów,
usługi prawne w zakresie mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi
prawne).
481604
(220) 2018 01 25
NIEMIRO PAWEŁ, NIEMIRO MONIKA FORCLEVER
SPÓŁKA CYWILNA, Złotokłos
(540) FORCLEVER
(210)
(731)

(531) 04.02.01, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, suplementy
diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające propolis,
zioła lecznicze.
481682
(220) 2018 01 29
PHU JAGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warlubie
(540) PRO-GO
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 mleko, substytuty mleka, napoje mleczne,
produkty mleczne, desery mleczne, kefir [napój mleczny],
napoje na bazie mleka, jogurty, jogurty wzbogacone proteinami, desery jogurtowe, serwatka, produkty serowarskie,
sery, śmietana, bita śmietana, jogurty pitne, jogurty o smaku owocowym, przekąski na bazie sera, batony spożywcze
na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi.
(210)
(731)

481754
(220) 2018 01 30
FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) UMÓW SIĘ ZE MNĄ TAKE ME OUT

(531) 01.01.99, 02.01.99, 02.07.16, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane, naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficzne, naświetlone, nagrania magnetyczne, nagrania optyczne,
nagrania magnetyczno-optyczne, nagrania w formie stałej,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], książki i publikacje elektroniczne, gry elektroniczne do pobrania
przez Internet i za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, dyski i publikacje multimedialne, nagrania i publikacje
multimedialne, dyski do odczytu laserowego, dyski i publikacje wideo, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, nagrania cyfrowe, nośniki do przenoszenia zapisu
dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub danych i/lub informacji,
aparaty i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwięków i/lub obrazów wideo i/lub informacji, hologramy, dyskietki, nagrania dźwiękowe, nagrane dyskietki, dyski do nagrywania, płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, taśmy
audio, kasety magnetofonowe, taśmy wideo, dyski laserowe,
płyty kompaktowe - interaktywne dyski CD-ROM, cyfrowe
dyski wideo, aparaty i narzędzia komunikacyjne, telefony,
mobilne urządzenia telefoniczne, ładowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, zestawy bezprzewodowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie gier komputerowych
do użycia na telefonach komórkowych i przenośnych, szafy
karaoke, części i osprzęt wszystkich wyżej wymienionych
towarów, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz inne
nośniki elektroniczne i cyfrowe obejmujące gry, dyski multimedialne i publikacje elektroniczne (do pobierania), nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne (do pobierania), dyski wideo i publikacje elektroniczne (do pobierania),
38 usługi nadawania programów telewizyjnych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewizja
kablowa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi telefoniczne, usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, usługi komunikacyjne za pośrednictwem fal radiowych,
telefonów. Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, mikrofal
i sieci elektrycznej, usługi telefoniczne, 41 usługi szkoleniowe i rozrywkowe, publikowanie, rozrywka, edukacja i instruktaż poprzez radio i telewizję lub dotyczący radia i telewizji,
usługi edukacyjne i rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, radiowych, kablowych, satelitarnych i internetowych, produkcja, prezentacja i wypożyczanie programów
telewizyjnych i radiowych, filmów kinowych, widowisk,
programów telewizji kablowej, satelitarnej i programów
internetowych oraz nagrań dźwiękowych i wideo, publikowanie, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, interaktywne konkursy telefoniczne, udostępnianie edukacji i rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy kablowych, telefonu, sieci komputerowej
i Internetu, organizowanie spektakli, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i nagranych spektakli filmów, występów radiowych i telewizyjnych, produkcja taśm wideo i dysków wi-
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deo, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, rozrywka kinowa, rozrywka teatralna, pokazy
gier, usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny
udział publiczności, rozrywka interaktywna przystosowana
do telefonów komórkowych, gry internetowe, obsługa loterii
i gier losowych, usługi w zakresie gier rozrywkowych, obsługa kasyn, obsługa salonów gier, usługi kasyna, gry karciane
i turnieje w kasynach, zawody, konkursy, gry i lub widowiska,
loterie, świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub poprzez
inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo,
elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet, on-line oraz za pośrednictwem telewizji, organizacja,
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych,
kulturalnych i rozrywkowych, organizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów, gier, pokazów
gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów, przedstawień na żywo i imprez z udziałem publiczności, organizacja, produkcja i udostępnianie teledysków
za pośrednictwem sieci komórkowych lub komputerowych
w celach rozrywkowych i/ lub edukacyjnych, udostępnianie
gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub sieci
komputerowych, zapewnianie interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, konkursy
i quizy udostępniane przez telefony i telefony komórkowe,
prowadzenie i organizacja konkursów przez telefon, konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line, obsługa loterii i gier
losowych.
(210) 481755
(220) 2018 01 30
(731) AGRIGES S.R.L., San Salvatore Telesino, IT
(540) RYZEA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby,
nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie, płynne substancje użyźniające stosowane w rolnictwie, substytuty obornika
płynnego, mieszanki składników chemicznych i mikro organicznych dla użyźniania nawozów organicznych, nawozy
sztuczne, chemiczne, płynne, mineralne, organiczne i syntetyczne, preparaty z mikroelementów dla roślin, nawozy
do traw i trawników, sole do nawożenia, żużel do nawożenia,
preparaty użyźniające, preparaty użyźniające dla rolnictwa,
preparaty do użyźniania gleby, wieloskładnikowe nawozy
sztuczne, mieszanki produktów chemicznych oraz biologicznych do stosowania jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, preparaty użyźniające do traw i trawników, mineralne, wieloskładnikowe, naturalne, organiczne i nieorganiczne
preparaty użyźniające, nalistne nawozy sztuczne.
481790
(220) 2018 01 31
RAW NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) RAW NUTRITION

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy, suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, odżywcze
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suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy
z wapniem, suplementy mineralne do żywności, suplementy
z siarą, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety z cynkiem,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety do kontroli cholesterolu,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin,
tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu,
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy
odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy diety
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się
głównie z magnezu, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, napoje
na bazie mleka, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie
mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka zawierające
sok owocowy, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, 30 batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batony czekoladowe, batony
lodowe, batony zbożowe, batony spożywcze na bazie zbóż,
batony z orzechów w karmelu, batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, 32 aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu
[inne niż do użytku medycznego], wody gazowane, wody,
wody mineralne (nielecznicze), mineralne (wody -) [napoje],
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, esencje
do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w posta-
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ci olejków eterycznych], napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], serwatka [napoje], napoje serwatkowe, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, esencje do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do produkcji napojów, soki warzywne, napoje warzywne,
soki warzywne [napoje], warzywne napoje typu smoothie,
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje
z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soku z zielonych warzyw,
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, soki, soki gazowane, soki aloesowe, mieszane
soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, 35 usługi w zakresie zamówień
on-line, sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności i napojów
bezalkoholowych, sprzedaż detaliczna prowadzona przez
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet następujących towarów: suplementów żywnościowych, suplementów diety,
soków, napoi warzywnych, izotonicznych, bezalkoholowych,
wody, batonów spożywczych, 41 udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej on-line, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, 44 doradztwo żywieniowe, doradztwo dietetyczne,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody.
481844
(220) 2018 02 01
KIERYK WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE, Przemyśl
(540) VILLA BOLESTRASZYCE

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 26.11.13, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, wynajmowanie sal konferencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje].
(210) 481872
(220) 2018 02 02
(731) BGP Products Operations GmbH, Allschwill, CH
(540) DUSPATALIN BALANCE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w szczególności
do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych.
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481899
(220) 2018 02 02
HUSAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HUSAIR

(210)
(731)

(531) 23.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rekrutacja personelu latającego, doradztwo biznesowe w zakresie transportu pasażerów i towarów
drogą powietrzną i lądową, doradztwo zakupowe oraz rejestracja i eksploatacja statków powietrznych, 36 usługi finansowania zakupów statków powietrznych, ubezpieczenia
lotnicze, 37 konserwacja i naprawa statków powietrznych
w zakresie utrzymania ich zdatności do lotu, regeneracja
i renowacja statków powietrznych, 39 transport powietrzny,
wynajem statków powietrznych, pilotowanie, usługi w zakresie transportu pasażerów i towarów drogą powietrzną, przeładunek i magazynowanie towarów, pakowanie towarów,
wynajmowanie powierzchni magazynowej, wynajmowanie
miejsc parkingowych, czarterowanie samolotów, pośrednictwo frachtowe, usługi spedycyjne, usługi kurierów, przenoszenie i przewóz bagaży, wynajmowanie pojazdów, usługi
w zakresie holowania, rezerwacja transportu, rezerwacja
miejsc na podróż, organizowanie podróży, usługi nawigacji
w transporcie i usługi kontrolerów ruchu lotniczego, usługi
w zakresie pilotowania, usługi informacji o transporcie, organizowanie zwiedzania turystycznego, usługi informacji
turystycznej, logistyka w zakresie części zamiennych do samolotów, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie
transportu lotniczego, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie sympozjów, zjazdów i kongresów, usługi edukacyjne, w tym szkolenia i instruktaż w zakresie nauki jazdy
i pilotażu, doradztwo zawodowe w zakresie lotnictwa biznesowego, 42 badania techniczne, opracowywanie projektów
technicznych, testowanie i kontrola pojazdów pod kontem
sprawności, akceptacje i odbiory techniczne w zakresie
transportu lotniczego.
(210) 481919
(220) 2018 02 02
(731) KOSTARCZYK ROGER AKO ARCHITEKCI, Gdańsk
(540) AKO ARCHITEKCI
(510), (511) 37 informacja budowlana, nadzór budowlany,
doradztwo budowlane, 42 usługi i projektowanie architektoniczne, projektowanie i planowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, badania i ekspertyzy inżynieryjne oraz projekty
techniczne dotyczące architektury i urbanistyki.
(210) 481920
(220) 2018 02 02
(731) KOSTARCZYK ROGER AKO ARCHITEKCI, Gdańsk
(540) AKO ARCHITEKCI
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 informacja budowlana, nadzór budowlany,
doradztwo budowlane, 42 usługi i projektowanie architektoniczne, projektowanie i planowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, badania i ekspertyzy inżynieryjne oraz projekty
techniczne dotyczące architektury i urbanistyki.

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

481945
(220) 2018 02 05
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) eat’n’go
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka,
kiełbasa, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa
z dodatkiem warzyw.

(210)
(731)

(210)
(731)

481946
(220) 2018 02 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA ZajadOff!

(210)
(731)

481954
(220) 2018 02 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Munnicare

(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
481958
(220) 2018 02 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Munni

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
481948
(220) 2018 02 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Owoce ogrodów

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
481963
(220) 2018 02 05
KUĆ PAWEŁ PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRIMUM-VET, Czernichów
(540) Primum-Vet SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
481953
(220) 2018 02 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Vitabella

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.07.24, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi chirurgów weterynarzy, chirurgia weterynaryjna, stomatologia weterynaryjna, usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych,
udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych,
udzielanie informacji dotyczących weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacji weterynaryjnej
świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

481990
(220) 2018 02 05
HEARST COMMUNICATIONS, INC., NEW YORK, US
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(540) COSMOPOLITAN
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania dostępne
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 41 usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie gier komputerowych
dostępnych on-line z sieci komputerowej.
482006
(220) 2018 02 05
VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) OPTISTAV

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 kolagen do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, suplementy diety zawierające białko, odżywcze
suplementy diety, 35 reklama, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(210) 482176
(220) 2018 02 08
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Ekoleasing ING

(531)

03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy kosztów, ekspertyzy efektywności, badania
i analizy marketingowe, usługi audytu, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych
i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 38 usługi łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
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482235
(220) 2018 02 09
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) EQUES CREDITUM
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy
oszczędnościowe, home banking, doradztwo finansowe,
ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi
powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart
kredytowych, obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instrumentów
finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności
i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami
wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
(210)
(731)

482239
(220) 2018 02 09
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) OSTROMECKO Na zdrowie!

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne
i gazowane, preparaty do sporządzania wody mineralnej,
preparaty do sporządzania napojów, soki owocowe, soki
warzywne, wyciągi z owoców, nektary, syropy owocowe
do sporządzania napojów, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, lemoniady, syropy do napojów, pastylki i proszki
do napojów, bezalkoholowe aperitify, piwo.
(210) 482260
(220) 2018 02 12
(731) PISZCZEK GRACJAN, Kraków
(540) luminato

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 11 klosze do lamp, lampy.
482261
(220) 2018 02 12
FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE
POLSKI. INSTYTUT DIALOGU I ANALIZ PRAWNO-GOSPODARCZYCH, Lublin
(540) POLACY ZMIENIAJĄ ŚWIAT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania w zakresie biznesu, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi public rela-

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT19/2018

tions, prace biurowe w zakresie umawiania spotkań, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich, w szczególności
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem przestrzeni
reklamowej, agencje reklamowe, outsourcing w zakresie
doradztwa biznesowego,, 41 publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie
edukacji i rozrywki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 42 prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, zarządzanie prawami autorskimi.

kładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych,
reduktory ciśnienia [części maszyn], silniki elektryczne inne
niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy smarownicze, sprężarki [maszyny], sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż do pojazdów
lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn
i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
szczotki [części maszyn], taśmy do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], łożyska do wałów transmisyjnych,
wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, zawory
[części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], koła
zębate [zespoły] maszynowe, 8 narzędzia ręczne, sterowane
ręczne, 12 szczęki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, piasty kół pojazdów, obręcze do piast
kół, 35 oferowanie w mediach produktów dla detalicznego
handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
39 dostarczanie towarów, 42 inżynieria techniczna, badania
w dziedzinie mechaniki.

(210)
(731)

482262
(220) 2018 02 12
MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) MGK

482285
(220) 2018 02 12
DZIEGIEĆ ALEKSANDRA ZIELONE LABORATORIUM,
Jedlno Pierwsze
(540) Zielone Laboratorium

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, 4 smary, 7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn],
zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów, czopy [części maszyn],
maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników],
filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne,
koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate [zespoły]
maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska
[części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska
kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [części maszyn], młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż
do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], odtłuszczacze
[maszyny], osie do maszyn, osłony maszyn, paski napędowe
do wentylatorów silników, pasy do maszyn, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do podnośników,
młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia sterujące
do maszyn i silników, podajniki [części maszyn], podajniki
taśm [maszyny], łańcuchy do podnośników [części maszyn],
pasy napędowe do podnośników, podstawy [statywy] maszyn, pokrywy [części maszyn], pokrywy [części maszyn],
pokrywy [osłony, części maszyn], pompy [części maszyn lub
silników], pompy [maszyny], pompy na sprężone powietrze,
maszyny na powietrze sprężone, pasy do prądnic, łożyska
przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, prze-

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą kosmetyków, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie kosmetyków, 44 doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
usługi pielęgnacji urody.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

482286
(220) 2018 02 12
FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE
POLSKI. INSTYTUT DIALOGU I ANALIZ PRAWNO-GOSPODARCZYCH, Lublin

(531) 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w zakresie biznesu, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations,
prace biurowe w zakresie umawiania spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, w szczególności zakupy
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produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem przestrzeni reklamowej,
agencje reklamowe, outsourcing w zakresie doradztwa
biznesowego, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz
szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 42 prace badawczo - rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie
danych elektronicznych, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 482287
(220) 2018 02 12
(731) ŁUKAWSKI RAFAŁ, Kraków
(540) GFK LUXUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne, brodziki, wanny, umywalki.
(210) 482289
(220) 2018 02 12
(731) WALUSZEK MAREK, Bestwina
(540) W WALUSZEK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 19 beton ogniotrwały, beton syntetyczny, beton zbrojony, ściany betonowe, bloczki betonowe, pokrycia
betonowe, słupy betonowe, pojemniki betonowe, podłogi
betonowe, betonowe rury, belki betonowe, płyty betonowe,
panele betonowe, pomniki betonowe, beton do odlewania,
beton na pomniki, betonowe elementy budowlane, zaprawa
betonowa wyważana, betonowe ściany oporowe, masa betonowa prefabrykowana, betonowe materiały budowlane,
beton gotowy do użycia, budowlane elementy z betonu, formy (niemetalowe -) do betonu, tablice wykonane z betonu,
tabliczki nagrobne z betonu, gotowe betonowe elementy
budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu, kruszywa wykorzystywane
do przygotowania betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, ściany betonowe do celów budowlanych, kanały odwadniające (drenażowe konstrukcje betonowe), betonowe
płyty do nawierzchni drogowych, beton samopoziomujący
do użytku w budownictwie, piasek do użytku w przygotowaniu betonu, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru,
bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, okienne
skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, tablice nagrobne
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z kamienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki wykonane z betonu
do ochrony brzegów rzeki, budowlane materiały budowlane
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 37 renowacja betonu, polerowanie betonu,
naprawy betonu, pompowanie betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, powlekanie betonu, usługi
poziomowania betonu, wynajem maszyn do pompowania
betonu.
(210) 482290
(220) 2018 02 12
(731) WALUSZEK SYLWIA, Bestwina
(540) BIG BLOCK

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 19 beton ogniotrwały, beton syntetyczny, beton zbrojony, ściany betonowe, bloczki betonowe, pokrycia
betonowe, słupy betonowe, podłogi betonowe, betonowe
rury, belki betonowe, płyty betonowe, beton do odlewania,
betonowe ściany oporowe, masa betonowa prefabrykowana, beton gotowy do użycia, formy (niemetalowe -) do betonu, tablice wykonane z betonu, tabliczki nagrobne z betonu,
wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, nagrobki z kamienia,
betonu lub marmuru, bloki wykonane z betonu do ochrony
wybrzeża, okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu,
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane
materiały budowlane umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 37 polerowanie betonu,
naprawy betonu, pompowanie betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, powlekanie betonu, usługi
poziomowania betonu, wynajem maszyn do pompowania
betonu, renowacja betonu.
(210) 482295
(220) 2018 02 12
(731) Pizza Hut International, LLC, Plano, US
(540) SAN FRANCISCO STYLE DOUGH SF

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(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
i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożo-
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we, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, pizza, ciasto na pizzę.
482328
(220) 2018 02 13
GLOBALE RESSOURCE HUMAINE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) GRH GLOBALE RESSOURCE HUMAINE

Nr ZT19/2018

(210) 482391
(220) 2018 02 14
(731) BOLIGŁOWA DOROTA, Poznań
(540) CHAOS

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.07.06, 01.05.02
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy.
482330
(220) 2018 02 13
GRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) GRH POLSKA

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 01.07.19, 26.04.02, 14.03.03, 02.01.30,
09.03.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy.
(210) 482389
(220) 2018 02 14
(731) BOLIGŁOWA DOROTA, Poznań
(540)

(531) 26.02.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, w szczególności: aktówki,
teczki, opakowania ze skóry, plecaki, portfele, teki, dyplomatki, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
w szczególności: apaszki (chustki), bandany na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty,
buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy),
dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), fulary (ozdobne krawaty), garnitury, getry, gorsety, kombinezony (odzież), kostiumy kąpielowe, koszule, kurtki (odzież), obuwie, palta, paski
(odzież), płaszcze, spodnie, sukienki, swetry, t-shirty.

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, w szczególności: aktówki,
teczki, opakowania ze skóry, plecaki, portfele, teki, dyplomatki, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
w szczególności: apaszki (chustki), bandany na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty,
buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy),
dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), fulary (ozdobne krawaty), garnitury, getry, gorsety, kombinezony (odzież), kostiumy kąpielowe, koszule, kurtki (odzież), obuwie, palta, paski
(odzież), płaszcze, spodnie, sukienki, swetry, t-shirty.
482398
(220) 2018 02 15
ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
TUKAN, Kraków
(540) TUKAN ART. ZOOLOGICZNE

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artkułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze smyczami automatycznymi dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z legowiskami dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
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ku z transporterami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akwariami i terrariami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do akwariów
i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ubrankami, obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia pomieszczeń
dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży zwierząt
domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artkułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do klatek dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z transporterami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ubrankami obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
i obrożami owadobójczymi, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży towarów, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,broszur, próbek) w kraju i poza
nim, 44 strzyżenie zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla zwierząt
domowych, zabiegi kosmetyczne dla zwierząt domowych,
usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów piękności
dla zwierząt domowych.
(210) 482400
(220) 2018 02 15
(731) BAJOR BARBARA PIZZERIA ADUŚ, Elbląg
(540) PIZZA ADUŚ
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(531) 29.01.01, 26.01.04, 01.01.03, 02.05.01, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, makarony do pizz, spody do pizzy, mieszanki na pizzę, sosy do pizzy, przyprawy do pizzy, potrawy
na bazie mąki, 43 pizzerie, usługi barów i restauracji, usługi
kateringowe, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, organizowanie bankietów.
482418
(220) 2018 02 15
FOTODOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FOTODOCTOR
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, ciemnie fotograficzne,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], filtry do aparatów
fotograficznych, kamery wideo, lampy błyskowe [fotografia],
lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lornetki, lupy
[optyka], lustra [optyka], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, pryzmaty [optyka],
przysłony [fotografia], soczewki optyczne, statywy do aparatów fotograficznych, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wizjery fotograficzne, wyzwalacze
migawki [fotografia], zestawy soczewek [wzierniki, okulary],
urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], 37 naprawa
aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 41 fotografia, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, studia filmowe, wypożyczanie kamer wideo.
(210)
(731)

482419
(220) 2018 02 15
FOTODOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FOTO DOCTOR

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25, 16.03.01
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, ciemnie fotograficzne,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], filtry do aparatów
fotograficznych, kamery wideo, lampy błyskowe [fotografia],
lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lornetki, lupy
[optyka], lustra [optyka], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, pryzmaty [optyka],
przysłony [fotografia], soczewki optyczne, statywy do aparatów fotograficznych, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wizjery fotograficzne, wyzwalacze
migawki [fotografia], zestawy soczewek [wzierniki, okulary],
urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], 37 naprawa
aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 41 fotografia, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, studia filmowe, wypożyczanie kamer wideo.
(210) 482466
(220) 2018 02 16
(731) KRAL ADAM, Świętochłowice
(540) I PROART

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 fotografie, foto księgi, foto puzzle, foto kalendarze, zdjęcia na płótnie, na drewnie, na szkle, pakiety zdjęć,
banery, afisze reklamowe, albumy, atlasy, biuletyny, broszury,

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

plakaty, publikacje drukowane, ulotki, druki, foldery, formularze, informatory, materiały drukowane, materiały reklamowe,
foto gadżety, 40 drukowanie (usługi -), filmy fotograficzne
(wywoływanie -), introligatorstwo, laminowanie, łączenie
materiałów na zamówienie, papier (obróbka -), wykonanie
fotoalbumów i fotoksiążek, wykonanie fotokalendarzy i fotogadżetów, wykonanie odbitek fotograficznych, 41 organizowanie sesji fotograficznych [impresariat] szczególnie dla dzieci, usługi wykonywania fotografii portretowej, reporterskiej
szczególnie dla dzieci, organizacja wystaw, wernisaży i konkursów fotograficznych, fotoreportaże, organizacja wystaw
związanych z fotografią, usługi w zakresie fotografowania
i wykonywania zdjęć, usługi fotografii studyjnej, portretowej,
reportażowej, w tym usługi fotografii wykonywanej techniką
cyfrową oraz technikami tradycyjnymi i manualnymi, usługi
związane z prowadzeniem studia, atelier i pracowni fotograficznych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, przetwarzanie filmów
fotograficznych i kinematograficznych.
(210) 482468
(220) 2018 02 16
(731) PAKOSZ ANNA, Siemianowice Śląskie
(540) I PROART

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 fotografie, foto księgi, foto puzzle, foto kalendarze, zdjęcia na płótnie, na drewnie, na szkle, pakiety zdjęć,
banery, afisze reklamowe, albumy, atlasy, biuletyny, broszury,
plakaty, publikacje drukowane, ulotki, druki, foldery, formularze, informatory, materiały drukowane, materiały reklamowe,
foto gadżety, 40 drukowanie (usługi -), filmy fotograficzne
(wywoływanie -), introligatorstwo, laminowanie, łączenie
materiałów na zamówienie, papier (obróbka -), wykonanie
fotoalbumów i fotoksiążek, wykonanie fotokalendarzy i fotogadżetów, wykonanie odbitek fotograficznych, 41 organizowanie sesji fotograficznych [impresariat] szczególnie dla dzieci, usługi wykonywania fotografii portretowej, reporterskiej
szczególnie dla dzieci, organizacja wystaw, wernisaży i konkursów fotograficznych, fotoreportaże, organizacja wystaw
związanych z fotografią, usługi w zakresie fotografowania
i wykonywania zdjęć, usługi fotografii studyjnej, portretowej,
reportażowej, w tym usługi fotografii wykonywanej techniką
cyfrową oraz technikami tradycyjnymi i manualnymi, usługi
związane z prowadzeniem studia, atelier i pracowni fotograficznych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, przetwarzanie filmów
fotograficznych i kinematograficznych.
(210) 482471
(220) 2018 02 16
(731) MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) M! KARTA

Nr ZT19/2018

(531) 01.15.07, 27.05.01
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty magnetyczne,
elektroniczne lub kodowane, karty chipowe, magnetyczne
nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, karty inteligentne, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia
elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
magnetyczne nośniki danych, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki kodów kreskowych, karty stałego klienta, karty członkowskie, karty USB, 16 papier, karton i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie,
nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury,
materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), kartki z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki notesy, drukowane karty na przepisy, karty lojalnościowe i członkowskie bez
kodowania magnetycznego, 35 zarządzanie programami
lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami
lojalnościowymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe na terenie kin i podczas
imprez rozrywkowych i seansów kinowych, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi
badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia kin, teatrów, sal koncertowych, sal widowiskowych, parków
rozrywki, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności
gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu, sklepu
internetowego i hurtowni wielobranżowej w zakresie: odzieży,
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo - ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki
chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele,
postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne,
siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
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worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 usługi informacji o rekreacji,
usługi klubowe, usługi klubów miłośników kinematografii, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, organizowanie rozrywki, informacja o rozrywce, usługi związane
z organizacją wypoczynku, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie dostarczania
rozrywki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, wesołe miasteczka,
kina, kina na wolnym powietrzu, usługi rozpowszechniania
filmów kopii filmowych, nagrań video, płyt, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracyjne, gastronomiczne i cateringowe.
482475
(220) 2018 02 16
ADAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Trinity 590 SC. Uruchom potrójną moc!
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, w szczególności
herbicydy.

(210)
(731)

482476
(220) 2018 02 16
ADAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sulcotrek 500 SC. Pewnym krokiem do wysokich
plonów!
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, w szczególności
herbicydy.
(210)
(731)

482479
(220) 2018 02 17
LIVEKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LiveKid
(510), (511) 9 program komputerowy i oprogramowanie
niezależnie od mediów rejestrujących, oprogramowanie
zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych (serwerów), oprogramowanie przeznaczone dla żłobków i przedszkoli w celu
usprawnienia pracy.
(210)
(731)

(210) 482501
(220) 2018 02 19
(731) STRYJ DOMINIKA, Kępno
(540) MultiHome.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami.
482504
(220) 2018 02 19
POLIMEX.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) Kwiaty Polskie

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 23 przędza, nici, wełna uprzędzona, włóczka, przędza i nici z bawełny, wełny, jedwabiu, lnu, konopi,
sztucznego jedwabiu i tworzyw syntetycznych do celów
włókienniczych.
482505
(220) 2018 02 19
LEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki
(540) ZATORLAND
(510), (511) 9 nośniki nagrane zapisów cyfrowych - dźwiękowych, wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych,
16 broszury, foldery, informatory, albumy, książki, komiksy,
fotografie, rysunki, plakaty, karty pocztowe, naklejki, notatniki, torby papierowe, opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły pamiątkarskie papierowe, 41 parki
rozrywki, parki rekreacyjne, lunaparki, pokazy, wystawy, muzea, parki edukacyjne, parki rekonstrukcyjne, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne, usługi edukacyjne, usługi kształcenia poprzez rozrywkę, produkcja i prezentacja widowisk, gier,
koncertów, wystaw i imprez, produkcja, prezentacja i dystrybucja zapisów cyfrowych - dźwiękowych, wideo, obrazów
nieruchomych i ruchomych, publikacje elektroniczne, usługi
w zakresie informacji odnoszące się do wszystkich wymienionych wyżej usług, 43 usługi barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek, kafeterii, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe, usługi domów turystycznych, pensjonatów i hoteli.
(210)
(731)

482507
(220) 2018 02 19
LEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki
(540) ZATORLAND EDUKACJA POPRZEZ ROZRYWKĘ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nośniki nagrane zapisów cyfrowych - dźwiękowych, wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych,
16 broszury, foldery, informatory, albumy, książki, komiksy,
fotografie, rysunki, plakaty, karty pocztowe, naklejki, notatniki, torby papierowe, opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły pamiątkarskie papierowe, 41 parki
rozrywki, parki rekreacyjne, lunaparki, pokazy, wystawy, muzea, parki edukacyjne, parki rekonstrukcyjne, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne, usługi edukacyjne, usługi kształcenia poprzez rozrywkę, produkcja i prezentacja widowisk, gier,
koncertów, wystaw i imprez, produkcja, prezentacja i dystrybucja zapisów cyfrowych - dźwiękowych, wideo, obrazów
nieruchomych i ruchomych, publikacje elektroniczne, usługi
w zakresie informacji odnoszące się do wszystkich wymienionych wyżej usług, 43 usługi barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek, kafeterii, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe, usługi domów turystycznych, pensjonatów i hoteli.
(210) 482514
(220) 2018 02 19
(731) GRABOWSKI MAREK MAGRA P.P.U.H., Wrocław
(540) MAGRA
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(531) 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, 37 usługi
w zakresie obsługi i naprawy pojazdów oraz blacharstwo, lakiernictwo, wulkanizacja i naprawy opon samochodowych,
zabezpieczenia pojazdów przed korozją, 39 usługi transportowe, wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych.

(540) Mleczny Przystanek

482530
(220) 2018 02 19
PACIFIC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 5 SKŁADNIKÓW

(531) 01.15.24, 26.05.01, 26.05.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, w tym: jogurty,
śmietana, serki, twaróg.

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach: oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.
482552
(220) 2018 02 19
BIOARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bioArcus

(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.17, 29.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
26.01.01
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki
biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost,
dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych, kanalizacji, dodatki biologiczne do małych zbiorników wodnych, preparaty biologiczne dla rolnictwa, detergenty do użytku przemysłowego,, 3 kosmetyki, detergenty inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,, 35 sprzedaż produktów ekologicznych, produktów
do ochrony środowiska, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów hydraulicznych, chemicznych, sprzedaż
preparatów do neutralizacji siarkowodoru, sprzedaż instalacji filtrujących gazy, filtrów chemicznych i biologicznych,
sprzedaż filtrów powietrznych,, 40 dezodoryzacja powietrza,
oczyszczanie powietrza, odświeżanie powietrza, unieszkodliwianie odpadów, 42 ochrona środowiska, doradztwo
w zakresie procesów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania powietrza, badania biologiczne,
chemiczne.
(210)
(731)

482571
(220) 2018 02 20
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

482573
(220) 2018 02 20
DEKRA CERTIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DEKRA eCheck
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.20, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.14
(510), (511) 35 marketing i reklama, usługi reklamowe i promocyjne świadczone on-line poprzez komputerową bazę
danych lub Internet, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, udostępnianie informacji dotyczących usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych,
rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu w formie elektronicznej, tworzenie I zarządzanie bazami
danych w wyżej wymienionym obszarze, informacje handlowe tworzone za pomocą baz danych, komercyjne zarządzanie biznesem w celu wspierania komercjalizacji produktów
i usług w kontekście handlu elektronicznego, badania rynku i analizy (online), organizacja i przeprowadzanie testów,
badań opinii publicznej oraz ankiet badawczych z zakresu
zarządzania firmą (online), przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej (online), konsultacje w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzanie
plikami komputerowymi, gromadzenie, systematyzowanie, przechowywanie i gromadzenie danych, parametrów
i informacji w pliku centralnym, kompilacja statystyk, gromadzenie danych i informacji za pomocą kwestionariuszy,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
informacja o działalności gospodarczej, w szczególności dostarczanie informacji biznesowej związanej z oprogramowaniem, w tym z oprogramowaniem i aplikacjami do urządzeń
przenośnych, dystrybucja oprogramowania i aplikacji z zakresu identyfikacji elektronicznej, aktualizacja, utrzymywanie
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
41 nauczanie i szkolenie, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie zajęć
szkoleniowych i instruktażowych oraz doszkalających, usługi
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, publikowanie i wydawanie druków, 42 oprogramowanie komputerowe, programowanie komputerowe,
a mianowicie projektowanie, opracowywanie, tworzenie,
utrzymywanie i aktualizowanie oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania do urządzeń przenośnych,
interfejsu oprogramowania i aplikacji służących do: certyfikacji produktów, usług i sprzętu, zarządzania gwarancjami,
testowania norm i kryteriów certyfikacji, obsługi posprze-
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dażowej, ochrony przed kradzieżą produktów, elektronicznej identyfikacji produktów, naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie w dziedzinie elektronicznej
identyfikacji produktów, uaktualnianie baz danych, przetwarzanie danych, badania i analizy prawne, udzielanie i wynajem czasu dostępu do baz danych, przeprowadzanie kontroli
jakości, ocena, porównywanie, sprawdzanie i certyfikowanie
produktów, usług i sprzętu, przygotowanie i testowanie
norm i kryteriów certyfikacji, certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja standardów jakości i obsługi procesów
w branży mobilności, doradztwo techniczne i badania techniczne, przygotowywanie raportów eksperckich, analiz i ekspertyz technicznych, audytów, opinii ekspertów, doradztwo
prawne i informacje w tym zakresie, sporządzanie ekspertyz
technicznych, doradztwo techniczne z zakresu sporządzania
ekspertyz, 45 usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
pracy, certyfikaty bezpieczeństwa, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, doradztwo związane
z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, monitoring systemów bezpieczeństwa.
(210) 482589
(220) 2018 02 20
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KORONA KRÓLÓW
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych
klasach), ozdoby choinkowe.
482620
(220) 2018 02 21
JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RODZINNE SKARBY
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym zawierające
pierwiastki, preparaty weterynaryjne, naturalne preparaty
i lekarstwa zawierające pierwiastki, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla
ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze i uzupełniające, w tym
zawierające pierwiastki, minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone dodatkami,
suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze
z pierwiastkami, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki do celów medycznych, uzupełniające dodatki
do żywności do celów leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne
pierwiastki, mikroelementy i witaminy, 32 wody mineralne,
źródlane i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym
i poprzez Internet, towarów takich jak: produkty farmaceutyczne, w tym zawierające pierwiastki, preparaty weterynaryjne, towary z sektora zdrowotnego, naturalne preparaty
i lekarstwa, w tym zawierające pierwiastki, leki pomocnicze
(wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze i uzupełniające,
w tym zawierające pierwiastki, minerały, kwasy tłuszczowe
(210)
(731)

39

i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone dodatkami, zawierające składniki nowej żywności, produkty
i przetwory dietetyczne, dietetyczne i odżywcze zamienniki
posiłków, koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami,
solami i składnikami mineralnymi, aminokwasami, kwasami
tłuszczowymi, pierwiastkami śladowymi, suplementy diety,
suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze z pierwiastkami,
mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów
leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności
do celów leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, wody mineralne, źródlane
i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, artykuły
spożywcze, artykuły spożywcze uzupełniające z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, dystrybutory i urządzenia
do wody, pompy, pompki, filtry i ich części, naczynia, pojemniki i zbiorniki na wodę, dodatki do wody, usługi w zakresie
prowadzenia agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw w celach handlowych
i reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa,
telewizyjna i radiowa, reklama poprzez sieci komputerowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), promocja wyrobów.
482632
(220) 2018 02 21
VENTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) V VENTIER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi agencyjne badające zdolność kredytową, udzielanie kredytów, usługi agencyjne w zakresie pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie
analiz finansowych, doradztwa w sprawach finansowych,
doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, informacji
finansowych, informacji ubezpieczeniowych, informacji
bankowych, inwestycji kapitałowych, lokat kapitału, usługi
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie tworzenia
wzajemnego funduszu inwestycyjnego, usługi w zakresie
pośrednictwa giełdowego, notowań giełdowych pośrednictwa giełdowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego
i w sprawach majątku nieruchomego, prowadzenie agencji
badającej zdolność kredytową, usługi w zakresie zarządzania
majątkiem i majątkiem nieruchomym, szacowania (wyceny)
majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, usługi maklerskie (giełdowe), usługi w zakresie ubezpieczeń maklerskich (giełdowych), usługi w zakresie
wynajmowania mieszkań, pomieszczeń biurowych i innych
nieruchomości, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, prowadzenie agencji nieruchomości, usługi
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w zakresie dzierżawy, wyceny nieruchomości i szacowania
majątku nieruchomego, ubezpieczenia morskie i zdrowotne,
usługi w zakresie wyceny finansowej nieruchomości, bankowości i ubezpieczeniowej, usługi w zakresie zarządzania
majątkiem i majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie pożyczek hipotecznych i pożyczek pod zastaw.
(210) 482754
(220) 2018 02 23
(731) NAJGEBAUER ROMAN, Zielonka
(540) DR ANDRE

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210) 482799
(220) 2018 02 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOMISIOWA KRAINA
(510), (511) 28 gry, zabawki, przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, 41 przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub
rozrywka], kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 42 projektowanie placówek w zakresie opieki
przedszkolnej nad dziećmi, 43 placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, stołówki, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
482815
(220) 2018 02 26
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Pekao Investment Management
(210)
(731)

(531)

03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07,
29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe,
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
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two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych,
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe,
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna,
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
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(210) 482821
(220) 2018 02 27
(731) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo
(540) NUTS & BERRIES BY WERANDA FAMILY

(531) 05.03.15, 05.03.20, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki,
homary, ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi,
podroby, przetwory z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, galarety
mięsne, ekstrakty mięsne, zupy, w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone, chipsy, chrupki, placki
ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitury, marmolady,
dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzywne, przekąski
na bazie owoców, produkty mleczne, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, bita śmietana, sery, jaja i przetwory z jaj,
pikle, koncentraty zup, bulionów i rosołów, koncentraty obiadowych dań mięsnych, rybnych, drobiowych, warzywnych,
nabiałowych oraz dań mieszanych z tych produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie puree ziemniaczanego
lub z grochu, kluski i placki ziemniaczane w proszku, tłuszcze
jadalne, 30 aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty
do napojów, aromaty kawowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty mrożone,
napoje na bazie kakao, kanapki, kawa, napoje na bazie kawy,
majonezy, makarony, sosy mięsne, sosy sałatkowe, paszteciki,
pierożki, pizze, przekąski, sosy przyprawiane na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti,
tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera,
boczku itp., tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty
obiadowych dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki
w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje bezalkoholowe z soków
warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody mineralne, nektary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, likiery,
aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle,
miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie
prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni, winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych
i innych punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem - catering, organizowanie przyjęć okolicznościowych.
(210) 482822
(220) 2018 02 27
(731) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo
(540) WERANDA deli & gifts

41

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki,
homary, ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi,
podroby, przetwory z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, galarety
mięsne, ekstrakty mięsne, zupy, w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone, chipsy, chrupki, placki
ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitury, marmolady,
dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzywne, przekąski
na bazie owoców, produkty mleczne, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, bita śmietana, sery, jaja i przetwory z jaj,
pikle, koncentraty zup, bulionów i rosołów, koncentraty obiadowych dań mięsnych, rybnych, drobiowych, warzywnych,
nabiałowych oraz dań mieszanych z tych produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie puree ziemniaczanego
lub z grochu, kluski i placki ziemniaczane w proszku, tłuszcze
jadalne, 30 aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty
do napojów, aromaty kawowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty mrożone,
napoje na bazie kakao, kanapki, kawa, napoje na bazie kawy,
majonezy, makarony, sosy mięsne, sosy sałatkowe, paszteciki,
pierożki, pizze, przekąski, sosy przyprawiane na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti,
tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera,
boczku itp., tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty
obiadowych dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki
w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje bezalkoholowe z soków
warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody mineralne, nektary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, likiery,
aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle,
miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie
prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni, winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych
i innych punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem - catering, organizowanie przyjęć okolicznościowych.
(210) 482823
(220) 2018 02 27
(731) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo
(540) WERANDA FAMILY restaurants

(531)

05.01.05, 05.01.16, 05.03.02, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki,
homary, ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi,
podroby, przetwory z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, galarety
mięsne, ekstrakty mięsne, zupy, w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone, chipsy, chrupki, placki
ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitury, marmolady,
dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzywne, przekąski
na bazie owoców, produkty mleczne, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, bita śmietana, sery, jaja i przetwory z jaj,
pikle, koncentraty zup, bulionów i rosołów, koncentraty obia-
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dowych dań mięsnych, rybnych, drobiowych, warzywnych,
nabiałowych oraz dań mieszanych z tych produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie puree ziemniaczanego
lub z grochu, kluski i placki ziemniaczane w proszku, tłuszcze
jadalne, 30 aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty
do napojów, aromaty kawowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty mrożone,
napoje na bazie kakao, kanapki, kawa, napoje na bazie kawy,
majonezy, makarony, sosy mięsne, sosy sałatkowe, paszteciki,
pierożki, pizze, przekąski, sosy przyprawiane na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti,
tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera,
boczku itp., tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty
obiadowych dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki
w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje bezalkoholowe z soków
warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody mineralne, nektary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, likiery,
aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle,
miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie
prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni, winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych
i innych punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem - catering, organizowanie przyjęć okolicznościowych.
482825
(220) 2018 02 27
DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) NASTRIADESIVI
(210)
(731)
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482868
(220) 2018 02 27
PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Miasto nad Wartą
(540) Azuledin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry i okolic intymnych, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy kosmetyczne,
płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne
do stosowania w chorobach skóry i błon śluzowych, leki
i wyroby medyczne do stosowania w chorobach skóry i błon
śluzowych okolic intymnych, środki przeciwzapalne, środki
przeciwbakteryjne, środki odkażające, środki przeciwświądowe, środki do higieny okolic intymnych.
(210)
(731)

482869
(220) 2018 02 27
PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Miasto nad Wartą
(540) Caledin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania
na skórę, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne do stosowania w profilaktyce odleżyn.
(210)
(731)

482887
(220) 2018 02 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU
I USŁUG GRUNTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) GRUNTPOL
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 taśmy przylepne i samoprzylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego.
482865
(220) 2018 02 27
PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Miasto nad Wartą
(540) Azudin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry i okolic intymnych, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy kosmetyczne,
płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne
do stosowania w chorobach skóry i błon śluzowych, leki
i wyroby medyczne do stosowania w chorobach skóry i błon
śluzowych okolic intymnych, środki przeciwzapalne, środki
przeciwbakteryjne, środki odkażające, środki przeciwświądowe, środki do higieny okolic intymnych.
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 31 świeże owoce, jarzyny, warzywa, nasiona,
ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, pszenica, kukurydza, orzechy, rośliny i naturalne kwiaty, drzewa (rośliny), choinki, krzewy, sadzonki, cebulki kwiatowe, owoce runa leśnego, zioła świeże, grzyby, groch świeży, korzenie spożywcze,
ziemniaki, buraki, cebula świeża, pasze, pasza dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt, otręby, słód, dodatki do pasz (nie do celów leczniczych), kasza dla zwierząt, mączka dla zwierząt,
napoje dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, siano,
słoma, zwierzęta żywe, drób żywy, ryby żywe, 33 napoje
alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane, ekstrakty alkoholowe, wódka, wino, whisky, brandy, napoje alkoholowe
zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, kirsz,
nalewki, gorzkie nalewki, miód pitny, likiery, koktajle, 40 przetwarzanie płodów rolnych, młynarstwo, mrożenie żywności,
wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, ubój zwierząt.

Nr ZT19/2018
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(210) 482951
(220) 2018 03 01
(731) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) WIELTON

(531) 03.02.13, 03.02.26, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane, maszyny wydobywcze, maszyny dla
górnictwa, maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny
do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory jako części
maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu,
generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe,
maszyny do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki, frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny
do szczotkowania [zamiatanie], maszyny do znakowania
dróg, maszyny do budowy dróg, maszyny do wykładania
asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny],
dźwigi, koparki, ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi, siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], obrabiarki,
centra obróbkowe, roboty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy
samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności,
łodzi, pojazdów, pojazdy - chłodnie, samochody, ciężarówki,
samochody osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych
ładunków, w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia
specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi,
pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia specjalistyczne
pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, mobilne
wózki widłowe, silniki do pojazdów lądowych, 39 transport,
transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy,
transport kolejowy, transport wodny, pakowanie towarów,
składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie towarów przed i po transporcie, usługi
pośrednictwa transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie
materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna, obróbka
[przetwarzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, usługi recyklingowe.
482955
(220) 2018 03 01
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Noblesse Oblige MAGNAT

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.04, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210) 482958
(220) 2018 03 01
(731) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) WIELTON

(531) 03.02.13, 03.02.26, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny
budowlane, maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa,
maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny
do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory
elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki,
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki,
walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny
do budowy dróg, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi, koparki,
ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi,
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty
[maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy
samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy
przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków
w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, pojazdy-chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody osobowe, ciągniki, naczepy,
naczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów,
przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności,
łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia specjalistyczne pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, mobilne wózki widłowe, silniki do pojazdów lądowych, 39 transport,
transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy,
transport kolejowy, transport wodny, pakowanie towarów,
składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie towarów przed i po transporcie, usługi
pośrednictwa transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie
materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna, obróbka
[przetwarzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materiałów
nadających się do recyklingu, usługi recyklingowe.
482983
(220) 2018 03 01
MONSOON GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok
(540) MONSOON RESTOBAR

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej, organizowanie prezentacji
dań kuchni azjatyckiej, usługi sprzedaży słodyczy, napojów
w restauracji, kawiarni lub barze, 41 usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych, przyjęć, usługi związane
z rozrywką, zabawą i rekreacją, organizowanie imprez okolicznościowych i przyjęć, 43 usługi restauracyjne i barowe,
kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe,
bary przekąskowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, przygotowanie dań kuchni azjatyckiej do bezpośredniego spożycia, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich, ruchome placówki gastronomiczne.
(210) 482985
(220) 2018 03 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) ISKIAL MAX D3

(531)

03.09.01, 03.09.02, 01.15.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15,
25.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

Nr ZT19/2018

(210) 482994
(220) 2018 03 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) ISKIAL D3

(531) 01.15.15, 03.09.01, 03.09.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(210) 482995
(220) 2018 03 01
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) Octedin PhytoPharm

Nr ZT19/2018
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 10.05.19, 26.03.04
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania
na skórę, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 preparaty farmaceutyczne, środki odkażające, środki oczyszczające, płyny odkażające, środek do przemywania skóry, środek do przemywania skóry wzbogacony o wyciąg ziołowy z nagietka i mentolu,
płyny do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye
przeciwzapalne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki higieniczno-kosmetyczne, maści lecznicze, maści lecznicze do stosowania
na skórę, maści przeciwzapalne, żele przeciwzapalne, plastry
lecznicze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne.
483020
(220) 2018 03 02
MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska
(540) MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA OD 1992
Simply food … so good
(210)
(731)

(531) 08.05.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa,
wędzenie żywności, przetwórstwo rolno - spożywcze polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu
wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
(210) 483024
(220) 2018 03 02
(731) RZEPCZYK ALAN, Warszawa
(540) PANDA HANDROLL SUSHI TO YOUR HAND

01.01.01, 01.01.02, 03.01.15, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bar szybkiej obsługi (snack-bar), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
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483030
(220) 2018 03 02
GOLEC HENRYK, GOLEC JACEK HENPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) HBK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 7 urządzenia sterujące do obsługi silników oraz
części stosowane w samochodach nie ujęte w pozostałych
klasach, w szczególności pompy wody, zawory, wahacze,
poduszki wahaczy, elektryczne cewki zapłonowe, przewody
do świec zapłonowych, koła zamachowe, koła zębate wałka
rozrządu, pasy rozrządu do silników samochodowych, zapłony elektroniczne do samochodów, cewki zapłonowe, alternatory elektryczne do samochodów, rozruszniki silników,
pompy paliwowe, tłoki do amortyzatorów samochodowych,
miski olejowe samochodowe, ssące wentylatory wyciągowe,
kolektory, chłodnice oleju, uszczelki metalowe i niemetalowe, filtry stanowiące części samochodów, w szczególności
filtry powietrza, filtry olejowe i filtry spalinowe, 9 aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce samochodowej, w szczególności termostaty, kable zapłonowe, przewody
zapłonowe, akumulatory zapłonowe, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, czujniki elektryczne, czujniki ciśnienia,
czujniki temperatury, czujniki ABS, przepływomierze elektryczne, analizatory spalin, zawory sterowane solenoidami,
cewki cylindryczne, termostaty, kostki stacyjki, 12 samochody, części konstrukcyjne do samochodów, w szczególności
klocki, szczęki, tarcze, zaciski, jarzma zacisków, linki i bębny
hamulcowe, koła pasywne, pasy transmisyjne, łańcuchy
sworzniowe tulejkowe, tuleje, stabilizatory poprzeczne, poduszki dyferencjału, drążki skrętne, łoża silnika, poduszki silnika, blokady kierownicy, kierownice, sprzęgła, tarcze do łożysk, sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła
i przekładni maszynowych, przeguby. osie i wały Cardana,
łożyska kół, piasty kół amortyzatory, resory, sprężyny amortyzujące, mechanizmy do regulacji otwarcia szyb do okien
pojazdów, silniczki wycieraczek w pojazdach, systemy hamulcowe do samochodów, układy kierownicze do pojazdów lądowych, urządzenia przeciwpoślizgowe, takie jak ABS
i ich części, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów,
części konstrukcyjnych samochodów, urządzeń sterujących
do samochodów, filtrów samochodowych, aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania w elektryce samochodowej
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(210)
(731)
(540)

483047
(220) 2018 03 02
MANUSZAK MAREK MARTON PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Gniezno

(531)

(531) 03.11.17, 29.01.14
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, pościel, poszewki
na poduszki, kocyki dziecięce, 28 zabawki pluszowe.
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483050
(220) 2018 03 02
GAJDA STANISŁAW PIERWSZA PRYWATNA KLINIKA
STOMATOLOGICZNA, Szczecin
(540) dr gajda KLINIKA STOMATOLOGICZNA PIERWSZA
PRYWATNA OD 1983 ROKU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 10 wszczepialne protezy, protezy dentystyczne,
protezy w postaci wkładów, protezy stosowane w stomatologii, implanty stosowane w stomatologii, protezy do wszczepiania do żuchwy, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, protezy dentystyczne w postaci wkładów, protezy
w postaci częściowych koron zębowych, protezy w postaci
pełnych koron zębowych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury
szkliwa, protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębiny, protezy acetalowe, protezy
akrylowe, protezy szkieletowe, korony dentystyczne, korony
porcelanowe, korony pełnoceramiczne, korony cyrkonowe,
mosty do implantów do celów dentystycznych, 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych
szczęk, usługi technika dentystycznego, 42 usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych, 44 stomatologia
z sedacją, stomatologia zachowawcza, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane
ze stomatologią, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki i protez, dopasowywanie przyrządów protetycznych, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej,
konsultacje dentystyczne, badania rentgenowskie w celach
medycznych, usługi rentgenowskie, rentgenodiagnostyka,
tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, radiowizjografia cyfrowa, usługi ortodontyczne, udzielanie
informacji na temat stomatologii, chirurgia, endodoncja,
pedodoncja, protetyka, implantologia, profilaktyka stomatologiczna, leczenie i odtwarzanie narządu żucia jako układu
stomatognatycznego, usługi w zakresie leczenia próchnicy,
leczenia kanałowego, leczenia kanałowego pod mikroskopem, wybielania zębów, regeneracji kości, podnoszenia dna
zatoki szczękowej, usuwania zębów, chirurgicznego usuwania zębów, plastyki dziąseł, kiretażu, usuwania kamienia nazębnego, wybielania zębów, piaskowania zębów, lakowania
zębów, fluoryzacji, instruktażu higieny jamy ustnej, uzupełniania protetycznego na implantach.
483052
(220) 2018 03 02
BOXMET MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskorzów
(540) active shooter
(510), (511) 5 apteczki przenośne z wyposażeniem.

(210)
(731)

483058
(220) 2018 03 03
NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) eko ludki

(210)
(731)
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(531) 02.09.04, 21.01.25, 04.05.21, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne
do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego, zioła
lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze,
tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, guma do żucia do celów leczniczych, preparaty dietetyczne dla dzieci, napoje dla niemowląt, mleko
w proszku dla niemowląt, mieszanki na bazie mąki i mleka dla
niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, 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, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, krokiety,
kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby
mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
warzywa w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza,
korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce
kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki
jadalne, galaretki owocowe, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, chrupki
owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, migdały spreparowane, daktyle, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, cukier,
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, czekolada, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje
kawowe z mlekiem, mleko arachidowe, mleko migdałowe,
napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa nienaturalna, aromaty inne niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne do żywności, kasze spożywcze, kasza manna,
kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane,
płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli, potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne,
herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki
ravioli, paszteciki, potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane
z mąki sojowej, sushi, kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, kit pszczeli, mleczko pszczele,
musy deserowe, desery mleczne, kleik spożywczy na bazie
mleka, galaretki owocowe, guma do żucia, desery lodowe,
lody spożywcze, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nie przetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, owoce cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki
świeże, rabarbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, pieprz
ziołowy nieprzetworzony, grzyby, ziarna, zboże w ziarnach
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nieprzetworzone, orzechy, sezam nieprzetworzony, otręby
zbożowe, ryż nieprzetworzony, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, sorbety, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje
serwatkowe, soki warzywne, kwas chlebowy, pastylki do napojów gazowanych, lemoniada, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie żywności, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama
i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności,
usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie programami lojalności konsumenta, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
dekoracja wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, telemarketing, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama
on-line, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.
483063
(220) 2018 03 04
POLKARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) polkard

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy dentystyczne, aparaty ortodoncyjne, przyrządy ortodontyczne, klamry ortodontyczne, gumki ortodontyczne, zamki do aparatów
ortodontycznych, urządzenia do użytku w ortodoncji,
prostnice dentystyczne, miazgociągi dentystyczne, fotele dentystyczne, wiertła dentystyczne, strzykawki dentystyczne, implanty dentystyczne, podkłady dentystyczne,
sondy dentystyczne, lusterka dentystyczne, artykulatory
dentystyczne, korony dentystyczne, spektrofotometry
dentystyczne, mostki dentystyczne, dentystyczne urządzenia rentgenowskie, urządzenia do wyświetlania obrazów
dentystycznych, urządzenia do powielania dentystycznych filmów rentgenowskich, oprawki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, maski ochronne na usta
do użytku dentystycznego, maski ochronne na nos
do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz
do użytku dentystycznego, czepki ochronne na włosy
do noszenia przez dentystów, protezy dentystyczne, części
protez dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane
z materiałów sztucznych, dentystyczne wkłady koronowo - korzeniowe, urządzenia dentystyczne do frezowania,
sztyfty korzeniowe dentystyczne, urządzenia dentystyczne
równoległościowe, aparatura dentystyczna, elektryczna,
strzykawki do celów dentystycznych, szczypce do użytku dentystycznego, urządzenia do odlewów dentystycznych, wiertła dentystyczne do cięcia, irygatory przyzębne
do użytku w leczeniu dentystycznym, klipsy dentystyczne do zabezpieczania istniejącej protezy zębowej, mosty
do implantów do celów dentystycznych, jednorazowe
końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, fotele
do celów medycznych lub dentystycznych, lampy do użytku z przyrządami dentystycznymi, aparatura do polimeryzacji do celów dentystycznych, urządzenia wibrujące
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do podgrzewania wosków dentystycznych, urządzenia
do użytku przez techników dentystycznych, ochraniacze
zębów do celów dentystycznych, wsporniki implantów
do celów dentystycznych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, urządzenia do dopasowywania protez dentystycznych, urządzenia odsysające do użytku dentystycznego, szczypce do technicznych zabiegów dentystycznych,
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, urządzenia do wytwarzania protez dentystycznych, przyrządy
do nakładania wypełnienia dentystycznego, końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, lasery do celów dentystycznych,
wiertła do wiertarek dentystycznych, rurki do zastosowań
dentystycznych, dentystyczne urządzenia do usuwania
kamienia, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów dentystycznych, sztyfty z materiałów szlachetnych
do użytku dentystycznego, szpilki z metali szlachetnych
do użytku dentystycznego, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, urządzenia
do polerowania zębów do użytku przez dentystów, elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna przyrządów oraz produktów dentystycznych i ortodontycznych, 41 szkolenia personelu, organizowanie szkoleń, szkolenia stomatologiczne,
szkolenia pielęgniarskie.
(210) 483069
(220) 2018 03 05
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) LAVENA
(510), (511) 3 odświeżacze powietrza o zapachu lawendy
pod postacią saszetek zapachowych, krążków zapachowych,
atomizerów, produkty perfumeryjne, esencje eteryczne,
kosmetyki.
483076
(220) 2018 03 05
NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra
(540) Piccolo NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety,
szerbety, konfekcja lodowa.
(210)
(731)

(210) 483080
(220) 2018 03 05
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubienia
(540) Hevensip
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenie
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny
do płukania.
(210) 483081
(220) 2018 03 05
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubienia
(540) Bellifeti
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenie
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny
do płukania.
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(210) 483083
(220) 2018 03 05
(731) MATCHPOINT M.W. MATYJA SPÓŁKA JAWNA, Ślęza
(540) MATCHPOINT tennis & sports club

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kultura fizyczna, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, informacja o rekreacji, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie,
organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych.
483102
(220) 2018 03 05
SPARKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubosz
(540) GRAYS G
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 10 urządzenia do masażu, 21 naczynia do gotowania,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem sieci Internet, w stacjonarnych punktach sprzedaży i sprzedaż bezpośrednia w związku z wyposażeniem domu, urządzeniami
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, naczyniami do gotowania, urządzeniami do masażu, pościelą, oczyszczaczami powietrza [do użytku domowego], nawilżaczami, elektrycznymi odkurzaczami piorącymi do dywanów, okularami przeciwsłonecznymi, oprawkami
do okularów.
483106
(220) 2018 03 05
ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniewkówiec
(540) Junak
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ki, chronografy, koperty do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarów, paski do zegarków,
sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze
do zegarów, wskazówki do zegarów, zegarki, zegarki na rękę,
zegary, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne.
(210) 483109
(220) 2018 03 05
(731) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE-FLEX, Wrocław
(540) ... FLEX - HETMAN - FLEXiN - jakość pamiętamy dłużej
niż cenę...
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle,
rolnictwie, ogrodnictwie, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, żywice naturalne
w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce.
483113
(220) 2018 03 05
TERAWAT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) TERAWAT DYSTRYBUCJA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dystrybucja energii
elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej.
(210) 483114
(220) 2018 03 05
(731) OSIEWICZ MAGDALENA MYDENTIST, Kraków
(540) myDentist

(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi dentystyczne.
483116
(220) 2018 03 05
WRONKA RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Ostrzeszów
(540) SEQO Kompozyty Drewna
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 metale szlachetne, nieprzetworzone lub
półprzetworzone, biżuteria: amulety, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki, kolie, łańcuszki, medaliony, naszyjniki,
obrączki, pierścionki, sygnety, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego jako imitacje drogich kamieni,
bransoletki do zegarków, dzieła sztuki z metali szlachetnych,
emblematy z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię jako
szkatułki, kolczyki, łańcuszki do zegarków, medale, monety,
odznaki z metali szlachemych, ozdoby do kapeluszy, ozdoby
do obuwia, popiersia z metali szlachetnych, posągi i posążki
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, budzi-

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski kompozytowe: tarasowe, ogrodzeniowe, elewacyjne.
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483119
(220) 2018 03 05
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) L’biotica éclat
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, odżywki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów,
suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, przybory toaletowe, perfumy oraz produkty perfumeryjne, 5 płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, żele do celów farmaceutycznych, suplementy diety, plastry, preparaty chemiczno - farmaceutyczne.
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(210) 483131
(220) 2018 03 05
(731) KĄKOL WOJCIECH, Gdynia
(540) sevi

(531) 26.01.06, 26.02.01, 26.04.02, 26.04.06, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy, pojazdy kołowe, trycykle, samochody, motocykle, motorowery,
skutery [pojazdy], rowery, samochody, części i akcesoria
do pojazdów, części konstrukcyjne do motocyklów, części
konstrukcyjne do samochodów, mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów,
podwozia samochodowe, zawieszenia do pojazdów.
(210) 483133
(220) 2018 03 05
(731) IJK SPÓŁKA AKCYJNA, Zwierzyniec
(540) dinery.pl

(210) 483126
(220) 2018 03 05
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) HYGOMED

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 gaza opatrunkowa, gaza do celów medycznych, gaziki, materiały opatrunkowe do stosowania w stomatologii i chirurgii szczękowej, plastry lecznicze, taśmy przylepne do celów medycznych, tampony stomatologiczne, waciki
do celów medycznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, chusteczki do dezynfekcji, 10 prześcieradła
chirurgiczne, prześcieradła nieprzemakalne, prześcieradła sterylne, podkłady higieniczne, śliniaki stomatologiczne, serwety
stomatologiczne, serwety chirurgiczne, podgłówki do foteli
dentystycznych, pokrowce na fotele dentystyczne, 35 usługi
w zakresie sprzedaży stomatologicznych artykułów jednorazowego użytku w postaci wkładów do spluwaczek, serwet
stomatologicznych, śliniaków stomatologicznych, końcówek
do ślinociągów, rękawów do sterylizacji, torebek do sterylizacji, aplikatorów stomatologicznych, chusteczek do dezynfekcji,
maseczek medycznych na twarz, zimnych okładów do stosowania w stomatologii, pojemników na odpady medyczne,
ręczników papierowych jednorazowych, szczoteczek do zębów z pastą jednorazowych, wałeczków bawełnianych, wałeczków celulozowych, rękawic jednorazowych - nitrylowych,
lateksowych, winylowych i kubków, sprzedaż powyższych towarów poprzez sieć komputerową (e-sklep).
(210) 483128
(220) 2018 03 05
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) SOLO MEDICA

(531) 26.02.03, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży materiałów i narzędzi dentystycznych dla lekarzy stomatologów, usługi
w zakresie sprzedaży narzędzi i materiałów protetycznych
dla techników dentystycznych, sprzedaż wskazanych towarów poprzez sieć komputerową (e-sklep).

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy mięsne gotowane, gotowe dania
z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki gotowane składając się całkowicie lub
głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie lub
całkowicie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie
z ryb, zapakowane zestawy obiadowe, zupy, potrawy gotowe składając się głównie z warzyw, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z owoców morza, mięso
gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina, drób, sałatki
gotowe, 30 gotowe dania z ryżu, gotowe dania zawierające
makaron, dania gotowe suche lub w płynie, mięso w cieście,
gotowe spody do ciast, gotowe dania z makaronu, gotowe
desery (wyroby piekarnicze), przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, gotowe desery, napoje, potrawy na bazie maki, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski
przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane
z maki sojowej, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: potrawy mięsne gotowane, gotowe
dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], gotowe posiłki gotowane składając się całkowicie
lub głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie lub całkowicie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, zapakowane zestawy obiadowe, zupy, potrawy gotowe składając się głównie z warzyw, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza,
mięso gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina, drób,
sałatki gotowe, gotowe dania z ryżu, gotowe dania zawierające makaron, dania gotowe suche lub w płynie, mięso
w cieście, gotowe spody do ciast, gotowe dania z makaronu,
gotowe desery (wyroby piekarnicze), przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, gotowe desery, napoje, potrawy na bazie maki, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski
wykonane z mąki sojowej, 43 usługi cateringowe zewnętrzne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
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i transportem, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos.
(210) 483135
(220) 2018 03 05
(731) ZGLIŃSKI ADAM PROJEKTY Z SERCEM, Koszalin
(540) M M

(531)

26.01.04, 26.01.06, 26.04.18, 26.03.04, 26.03.06,
27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 14 wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria
wykonana ze skóry, biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii,
ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, ozdoby na ubrania w postaci biżuterii,
ozdoby z żółtego bursztynu, akcesoria do biżuterii, biżuteria
osobista, bransoletki [biżuteria], bransoletki ze sznurka, bransoletki ze skóry, bransoletki drewniane, breloczki do kluczy
jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki,
naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne, szpilki [biżuteria], krucyfiksy jako biżuteria, różańce,
różaniec na palec, paciorki do medytacji, sznury modlitewne,
spinki do mankietów i krawatów, medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, zegary i zegarki, posągi
i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych
lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony
religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], szkatułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię wykonane z metali szlachetnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria
z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria
wykonana ze skóry, biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii,
ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, ozdoby z żółtego bursztynu, bursztyny, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], bransoletki
ze sznurka, bransoletki ze skóry, bransoletki drewniane, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria],
ozdoby do uszu w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria, szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria],
sygnety, obrączki ślubne, szpilki [biżuteria], krucyfiksy jako
biżuteria, różańce, różaniec na palec, paciorki do medytacji,
sznury modlitewne, spinki do mankietów i krawatów, medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, zegary i zegarki, posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych
i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
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niami i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z drewna,
bursztynu lub wosku, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne
niż biżuterii, krucyfiksy z drewna, szkła, bursztynu, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, pudełka
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], szkatułki na biżuterię
wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię
wykonane z metali szlachetnych, sakiewki na różańce, naczynia liturgiczne, dewocjonalia, zestawy kolędowe, pasyjki,
pateny liturgiczne, patery, kielichy liturgiczne, dzwonki i gongi, pulpity do książek, oprawy książek, modlitewniki, książki
religijne, kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, pamiątki
sakramentalne, witraże dekoracyjne, ozdoby kryształowe,
wyroby kryształowe szklane, podstawki pod szklanki, podstawy pod wino, dzbanki, wazony, wstążki, opakowania papierowe, pióra i długopisy, pieczęcie z laku, pieczęcie suche,
zakładki do książek, świece, świeczniki, świeczniki-lichtarze,
obrazy sakralne, ikony, ikony malowane, ikony ceramiczne,
ikony drewniane.
483137
(220) 2018 03 06
RR OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) APARTHOTEL CINEMAHOTEL APARTAMENTY
FILMOWE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe i reklamowe, prezentowanie produktów w mediach, 36 usługi najmu mieszkań
i pośrednictwa w obrocie nieruchomości, 39 usługi turystyczne, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie.
(210) 483138
(220) 2018 03 06
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) PYCHATKA
(510), (511) 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów
i czosnku, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, białka jajek,
bekon, bita śmietana, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny, bulion jako preparaty do produkcji, cebula konserwowana, guacamole jako pasta z awokado, grzyby konserwowane, groszek konserwowy, galbi jako danie z grillowanego
mięsa, galarety mięsne, galaretki owocowe, galaretki, flaki,
frankfurterki, filety rybne, fasolka konserwowa, falafel, dżemy,
dziczyzna, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle,
drób, nieżywy, dżem imbirowy, homary nieżywe, hummus
jako pasta z ciecierzycy, hot dogi w cieście kukurydzianym,
ikra rybia przetworzona, jagody, konserwowane, jaja, jaja
w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir jako napój mleczny, kiełbaski
do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, miąższ owoców,
masło kokosowe jako olej kokosowy, masło kakaowe, masło,
małże nieżywe, margaryna, marmolada, masło arachidowe,
łosoś, nieżywy, nieżywe małże jako mięczaki, liofilizowane
warzywa, liofilizowane mięso, langusty, nieżywe, lecytyna
do celów kulinarnych, łój spożywczy, konserwowane warzywa, korniszony, konserwy rybne, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki różowe nieżywe, krewetki nieżywe, kro-
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kiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane,
mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko,
mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe
do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, mrożone owoce, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziemnych, mleko w proszku, mleko sojowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka kokosowego, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, ostrygi nieżywe, orzechy ziemne przetworzone, orzechy preparowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy kandyzowane, orzechy aromatyzowane, opiekane
wodorosty, oliwki konserwowane, olej z siemienia lnianego
do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, napoje
na bazie mleka orzechowego, nasiona, przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz
kokosowy do celów spożywczych, olej kostny, jadalny, olej
kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, owoce konserwowane, owoce gotowane, owoce
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pasty na bazie orzechów, pektyna do celów kulinarnych,
pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane,
płatki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skórki owocowe, skorupiaki,
nieżywe, śledzie, nieżywe, smalec, śmietana na bazie warzyw, śmietana jako produkty mleczarskie, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy
do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki
roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako kompot, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność,
raki, nieżywe, riażenka jako prażone zsiadłe mleko, rodzynki,
spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, substytuty mleka, szpik kostny zwierzęcy jadalny,
szynka, tahini jako pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa
gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, składniki do sporządzania zup, zupy, zsiadłe mleko, żółtka jajek, żelatyna, wywar,
bulion, wiórki kokosowe, żywność przygotowywana z ryb,
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast, inne niż olejki
eteryczne, aromaty kawowe, aromaty do żywności w postaci
preparatów, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
baozi jako nadziewane kluski gotowane na parze, batony
zbożowe, bibimbap jako ryż z warzywami i wołowiną, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery,
chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chow-chow jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos,
ciasto w postaci masy do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada
pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cu-
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kiernicze do ciast, drożdże, dulce de leche jako kajmak, enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie
danie z ryżu, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych), kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa, kasze spożywcze, kasza manna, kasza kukurydziana, karmelki jako cukierki, kapary, kanapki z parówką jako hot dog, kanapki, kakao, jogurt mrożony jako lody spożywcze, jęczmień łuskany,
jęczmień gnieciony, jiaozi (pierogi nadziewane), herbatniki
petit-beurre, jadalny papier ryżowy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, guma do żucia,
herbata, herbata mrożona, imbir jako przyprawa, keczup,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki
lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lód naturalny lub sztuczny, lody, lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana,
lukrecja jako cukiernictwo, majonez, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, napoje na bazie kakao, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje czekoladowe
z mlekiem, napary, inne niż do celów leczniczych, naleśniki,
musztarda, musy deserowe, musy czekoladowe, muesli,
miód, mleczko pszczele, marynaty, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makarony, marcepan, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako przyprawa, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pasztet
w cieście (pate en croute), piccalilli jako marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym, pesto jako sos, pielmieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, piernik, pieprz,
quiche, puddingi, ptifurki jako ciasteczka, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy korzenne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie zbóż, przyprawy, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty roślinne zastępujące kawę, pralinki,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, pomadki jako cukierki, płatki kukurydziane, placki,
pizza, pierożki ravioli, pierożki na bazie mąki, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów
kulinarnych jako przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, słodziki naturalne, soda oczyszczona
jako wodorowęglan sodu do pieczenia, mąka sojowa, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
sorbety jako lody, sos sojowy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran jako przyprawa, tabule jako
sałatka z kuskus, tacos jako danie meksykańskie, tapioka, tarty
(z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wareniki jako pierogi z nadzieniem, woda morska do gotowania, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do de-
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koracji ciast, wysoko proteinowe batoniki zbożowe, zaczyn,
zboża, ziarna sezamu jako przyprawy, zioła do celów spożywczych, ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, 32 napoje bezalkoholowe, napój imbirowy, lemoniada, kwas chlebowy jako napoje bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje gazowane
(proszek do wytwarzania -), napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje izotoniczne, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka,
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe napoje z soków z owoców, orszada, owocowe
nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok z pomidorów jako napój, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako
napoje, woda sodowa, woda selcerska, woda litowa, woda
jako napoje, woda mineralna jako napoje, woda gazowana,
winogrona (moszcz -), niesfermentowany, syropy do napojów, syrop do lemoniady, 33 destylowane napoje, cydr, curaęao jako likier, brandy, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), arak, aperitify, anyżówka jako likier, alkohole wysokoprocentowe jako napoje, alkohol ryżowy, alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, dżin, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik jako wino, kirsz
jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej, piguette jako wino z wytłoczyn
winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające
trawienie, whisky, wino, wódka, 35 dekoracja wystaw sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych,
39 dostawa towarów, fracht jako przewóz towarów, fracht,
logistyka transportu, pakowanie towarów, wypożyczanie
pojazdów, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie, spedycja, transport, usługi kierowców, usługi rozładunku
towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, 41 fotografia, organizowanie loterii, organizowanie konkursów w ramach edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań, 43 snack-bary jako bary szybkiej obsługi,
biura zakwaterowania jako hotele i pensjonaty, domy turystyczne, kafeterie jako bufety, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki,
usługi barowe, usługi hotelowe, zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami jako usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
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kwaterowania, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(210) 483144
(220) 2018 03 06
(731) BFF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi finansowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, pożyczki, faktoring, analizy finansowe, gwarancje
finansowe, restrukturyzacja długów.
(210) 483146
(220) 2018 03 06
(731) BFF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) MEDICO NSFIZ

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi finansowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, pożyczki, faktoring, analizy finansowe, gwarancje
finansowe, restrukturyzacja długów.
483159
(220) 2018 03 06
MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLCZARSKA
W MOŃKACH, Mońki
(540) KoneSER smaku
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, masło, mleko, mleko w proszku, serwatka,
produkty serowarskie.
483160
(220) 2018 03 06
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Standard Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki
do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki
do konserwacji ceramiki, środki do konsewacji betonu, środki
do konsenwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji
murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia,
(210)
(731)
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preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki
do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy
[farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszkowe,
farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych,
farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby
zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji
drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb,
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb,
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki
do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
środki do konserwacji ceramiki, środki do konserwacji betonu,
środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu,
preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych,
preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie
metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki do drewna [farby],
powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne
i proszkowe, farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć
dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane
w ceramice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki
do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna,
barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty
do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania,
minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb. szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze
do farb, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki
do usuwania lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary,
oleje do farb. oleje do konserwacji murów, rozpylacze do farb,
materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [mateńały budowlane], niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie
w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
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483169
(220) 2018 03 06
INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BAROMETR ZDROWIA
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 25.07.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 44 masaż, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi
terapeutyczne.
483173
(220) 2018 03 06
STYLINART PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) MATHIAS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, reklama, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama związana z transportem i dostawą,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, prowadzenie
targów w sektorze motoryzacyjnym, 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 39 transport samochodowy, pasażerski transport
samochodowy, transport samochodami ciężarowymi, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie i dostarczanie
towarów, transport ładunków, usługi przewozu ładunków,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, usługi frachtowe,
przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, załadunek
i rozładunek towarów, magazynowanie towarów, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, wypożyczanie samochodów, wynajmowanie magazynów, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu pasażerskiego,
spedycja towarów, spedycja ładunków.
(210) 483182
(220) 2018 03 07
(731) MATEJA ALFRED PPHU START-MATEJA, Radwanice
(540) CZ MATEJA
(510), (511) 13 broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pistolety, rewolwery, pociski, rakiety, spłonki błyskowe, strzelby
myśliwskie, strzelnice, paralizatory, pirotechnika - fajerwerki,
race świetlne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich nastę-
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pujących towarów: broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pistolety, rewolwery, pociski, rakiety, spłonki błyskowe, strzelby
myśliwskie, strzelnice, paralizatory, pirotechnika - fajerwerki,
race świetlne, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować, także za pośrednictwem Internetu.
483187
(220) 2018 03 07
MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MAUNA LOA COSMETICS

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 06.01.03, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki,
tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory,
kosmetyki kolorowe, olejki mineralne, środki nawilżające
[kosmetyki], kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania,
kremy samoopalające, kosmetyki brązująco - opalizujące,
kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu,
kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące
do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów, olejki po opalaniu, olejki
do opalania, kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji
urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosmetyki w gotowych zestawach, podkłady do paznokci, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
zmywacze do paznokci, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki do makijażu
skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki w postaci
płynów, preparaty do samoopalania, kosmetyki w postaci
cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, płyny
do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust, środki
nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny
do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru do paznokci, baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające
do paznokci, nawilżające balsamy do ciała, olejki blokujące
promieniowanie słoneczne, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, środki wyszczuplające,
inne niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek, puder w kamieniu do kompaktów.
483190
(220) 2018 03 07
MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zubrzyk
(540) ŹRÓDŁA Z OKOLIC MUSZYNY
(210)
(731)
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(531)

06.01.02, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi, zapachowymi lub z dodatkiem wyciągów ziołowych,
napoje bezalkoholowe, w tym z udziałem wód mineralnych.
(210) 483208
(220) 2018 03 07
(731) BŁASZCZUK RAFAŁ MBR, Zgorzelec
(540) MBR

(531)

24.15.01, 24.15.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble ogrodowe, meble domowe,
łóżka, materace, drapaki, toaletki, namioty.
483209
(220) 2018 03 07
DOTI SPÓŁKA JAWNA MANUFAKTURA D.M.
MROCZKOWSCY, Smolec
(540) KOLEKCJA dobrego smaku
(210)
(731)

(531) 05.07.06, 05.03.13, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.08, 27.05.10
(510), (511) 30 czekolada, czekoladki i wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze z czekolady, zwłaszcza orzechy, migdały,
ziarna i owoce w czekoladzie.
483229
(220) 2018 03 08
BIELENDA ANDRZEJ, MĘDRZAK ŁUKASZ B&M
BIELENDA&MĘDRZAK SPÓŁKA CYWILNA, Ustroń
(540) B&M
(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do ciała, balsamy do twarzy, balsamy do masażu, wosk do masażu, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty samoopalające, bronzery,
preparaty do mycia, mydła, szampony, żele pod prysznic,
preparaty do kąpieli, sole do kąpieli, żele oczyszczające,
mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejki do ciała, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji twarzy, kosmetyczne preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, serum, toniki kosmetyczne,
maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, kremy, kremy
kosmetyczne, kremy do ciała, kremy do twarzy, nielecznicze
kremy do stóp, kremy kosmetyczne do rąk, olejki eteryczne,
aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne, antyperspiranty, perfumy, woda zapachowa, preparaty do makijażu,
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cienie do powiek, linery, kredki do oczu, konturówki do oczu,
podkłady do twarzy, pudry, róże do policzków, błyszczyki,
pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, lakiery do paznokci.
483274
(220) 2018 03 09
TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) „TARCZYŃSKI”. „Jesz lepiej, kibicujesz lepiej”.
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery
mięsne, bekon, chorizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób,
dziczyzna, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, frankfurterki, flaki, golonka, galaretki mięsne, hamburgery, hummus,
kiełbasy, kaszanka, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, surowe kiełbasy, kiełbaski w cieście,
konserwa z przyrządzonego mięsa w stoiku, konserwy mięsne, mięsne nadzienia do ciast, mięso pokrojone w plastry,
mortadela, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety,
pasztet z wątróbki, salami, szaszłyki, szynka, szynka surowa
podsuszana [prosciutto], kiełbaski wegetariańskie, krokiety,
konserwy, marynaty, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw,
pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne,
skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
tofu, ryby, potrawy rybne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 30 cheeseburgery, ciasto kruche z szynką, ciasta
zawierające mięso, dodatki glutenowe do celów kulinarnych,
drób w cieście, dziczyzna w cieście, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
hot dogi (gotowe), kanapki, kanapki z hamburgerem, kanapki
z frankfurterkami, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem,
kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną
wołowinę, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami
w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, muesli, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, naleśniki, paszteciki,
puddingi, pierożki ravioli, pielmieni [pierogi z nadzieniem
mięsnym], pizza, sajgonki, sushi, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb
lub warzyw, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, przyprawy, glazury do szynki, pesto [sos].
(210)
(731)

483275
(220) 2018 03 09
TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) „TARCZYŃSKI”. „Zdaniem wielu, najbardziej pożywne
parówki na świecie”.
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery
mięsne, bekon, chorizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób,
dziczyzna, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, frankfurterki, flaki, golonka, galaretki mięsne, hamburgery, hummus,
kiełbasy, kaszanka, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, surowe kiełbasy, kiełbaski w cieście,
konserwa z przyrządzonego mięsa w stoiku, konserwy mięsne, mięsne nadzienia do ciast, mięso pokrojone w plastry,
mortadela, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety,
pasztet z wątróbki, salami, szaszłyki, szynka, szynka surowa
podsuszana [prosciutto], kiełbaski wegetariańskie, krokiety,
konserwy, marynaty, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw,
(210)
(731)
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pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne,
skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
tofu, ryby, potrawy rybne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 30 cheeseburgery, ciasto kruche z szynką, ciasta
zawierające mięso, dodatki glutenowe do celów kulinarnych,
drób w cieście, dziczyzna w cieście, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
hot dogi (gotowe), kanapki, kanapki z hamburgerem, kanapki
z frankfurterkami, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem,
kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną
wołowinę, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami
w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, muesli, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, naleśniki, paszteciki,
puddingi, pierożki ravioli, pielmieni [pierogi z nadzieniem
mięsnym], pizza, sajgonki, sushi, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb
lub warzyw, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, przyprawy, glazury do szynki, pesto [sos].
(210) 483282
(220) 2018 03 09
(731) POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, Warszawa
(540) PZZ

(531)

26.03.01, 26.03.14, 02.01.08, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15,
05.13.01, 05.13.07
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, anoraki, apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty [krawaty], balerinki [obuwie], bandany, bandany na szyję, berety, berety szkockie
z pomponem, bermudy, bermudy (szorty), bezrękawniki,
bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bikini, biustonosze, biustonosze sportowe pochłaniające pot, blezery, bliźniaki [odzież], bluzki,
bluzki z krótkim rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe,
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, boa, boa [na szyję], bojówki, bokserki, bryczesy, burnusy, butorolki, buty damskie, buty dla kobiet, buty do biegania, buty do baseballu, buty do boksu, buty do gry w polo,
buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania po nartach,
buty do piłki ręcznej, buty do prowadzenia samochodu,
buty do rugby, buty do siatkówki, buty do siatkówki nożnej,
buty do snowboardu, buty do stepowania, buty do tańca,
buty do tańca towarzyskiego, buty do trekkingu, buty gimnastyczne, buty golfowe, buty lekkoatletyczne, buty na płaskim obcasie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty
nieprzemakalne, buty piłkarskie, buty płócienne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty
tenisowe [obuwie sportowe], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, buty wsuwane, buty
za kostkę, buty zimowe, chinosy, chusteczki do kieszonki
piersiowej [poszetki], chustki [apaszki], chusty noszone na ra-
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mionach, chusty pareo, chusty plażowe, chusty, szale na głowę, cylindry [kapelusze], ciepłe kurtki robocze, czapeczki
na przyjęcia [odzież], czapeczki węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane,
czapki futrzane, czapki i czapki sportowe, czapki [nakrycia
głowy], czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki wełniane,
czapki z pomponem, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic,
daszki, daszki do czapek, daszki [odzież], długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, dolne części ubrań [odzież],
dopinane kołnierzyki, dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury [odzież], dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie buty
wyjściowe, eleganckie spodnie, espadryle, etole [futra], fartuchy, fulary [artykuły odzieżowe], fulary [ozdobne krawaty],
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie
termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe
[odzież], garnitury w sportowym stylu, garnitury wizytowe,
getry, getry do futbolu amerykańskiego, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, golfy, golfy [odzież], gorset, grube kurtki,
grube płaszcze, gumiaki, gumowce, jedwabne krawaty, języki do butów, kaftany, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z polaru,
kapelusze, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kaptury [odzież],
kaszkiety, kaptury, kołnierze, kombinezony [odzież], kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony zimowe, kominiarki, komplety do biegania (odzież], komplety do joggingu
[odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, korki do butów piłkarskich, korki do mocowania do butów sportowych, kostiumy, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów,
koszule do spania, koszule eleganckie, koszule niezapięte
pod szyją, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z długimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania,
koszulki dla dzieci, koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne
bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki
polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami,
krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie ogrodniczki, krótkie
spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki jako odzież sportowa, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe,
kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, legginsy, majtki, mankiety,
mankiety do butów, marynarki do garniturów, maski na oczy,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie
płaszcze, modne kapelusze, mokasyny, mufki, mundurki
szkolne, mundury, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia, noski [część obuwia], obuwie, obuwie codzienne, muszki, obuwie sportowe, obuwie
gimnastyczne, ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież],
ocieplacze na nogi [getry], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplacze kamizelki, ocieplacze kurtki, odzież
codzienna, odzież do biegania, odzież do sztuk walki, odzież
gimnastyczna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
odzież męska, damska i dziecięca, odzież nieprzemakalna,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież treningowa, ogrzewacze do nadgarstków,
ogrzewacze do rąk [odzież], opaski na głowę, owijacze i getry, palta, paski, paski do butów, paski [odzież], paski skórzane, pasy przez ramię do odzieży, pelerynki, piżamy, płaszcze,
płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze zimowe, podeszwy
do butów, podeszwy zewnętrzne, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podomki [szlafroki], pokrowce butów, inne niż do celów me-
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dycznych, podwiązki, polary, półgolfy, poncza, poszetki,
potniki, prochowce, pulowery, pulowery z kapturem, pumpy,
rajstopy, rajtuzy, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej, lub futra, rękawiczki, rękawiczki jako odzież, rękawiczki
zimowe, repliki kompletów piłkarskich, rybaczki, sandały
i buty plażowe, sandały w stylu japońskim (zori), skarpetki,
skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki męskie, skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe,
skarpetki bez stopy, skarpetki termoaktywne, skarpetki wewnętrzne do obuwia [stopki], smokingi, śniegowce, spodenki, spodenki bokserskie, spodnie, spodnie do joggingu,
spodnie do rozgrzewki, spodnie, koszule i spódniczki do golfa, spodnie dresowe, spodnie [nieformalne], spodnie od dresu, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie wiatroszczelne, spodnie ze stretchu, sportowe
nakrycia głowy [inne niż kaski], staniki sportowe, stroje baseballowe, stroje sportowe, stroje wizytowe, stroje dla sędziów
sportowych, suknie wieczorowe, swetry, szale, szale i chusty
na głowę, szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szlafroki,
szorty, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku
sportowego, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, termoaktywne nakrycia głowy, tkane koszule, topy [odzież], trencze,
trykoty, tuniki, turbany, ubrania codzienne, wiatrówki, żakiety
męskie, znaczniki treningowe, 28 artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły i sprzęt sportowy,
artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach,
automaty do gier, automaty do gier hazardowych, automaty
do gier na monety, automaty do gier polegających na wyciąganiu nagród za pomocą chwytaka, automaty do gier wideo, automaty do gier wideo uruchamiane żetonem, automaty do gier uruchamiane przez wrzucenie monety,
automaty do gry, automaty do gry pinball [na monety lub
nie], automaty [maszyny rozrywkowe uruchamiane żetonem], automaty rozrywkowe na monety, automaty wrzutowe [urządzenia do hazardu], balony, balony do gry, bandy
do stołów bilardowych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, bilardowe (kije - ), bile ponumerowane do gry w bilard, biżuteria
zabawkowa, bloczki do jogi, bloki startowe [artykuły sportowe], bloki startowe na zawody sportowe, bokserskie worki
treningowe, bumerangi, ciężarki na nadgarstki i kostki
do ćwiczeń, ciężarki do zabawy, czapeczki na imprezę jako
podarki dla gości, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], czapki karnawałowe, części latawców, dart, dekoracje
do zabawy do użytku z figurkami akcji, deskorolki, dętki
do piłek do gry, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], dmuchane tuby do dopingowania, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, drabinki
[przedmioty do zabawy], drążki do ćwiczeń, drążki do hantli
do podnoszenia ciężarów, drewniane klocki do budowania
[zabawki], drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia,
drony (zabawki), drukowane losy loteryjne, dyski do rzucania,
dyski sportowe, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], ekspandery do klatki piersiowej, elektroniczne gry edukacyjne dla
dzieci, elektroniczne gry planszowe, elektroniczne gry
w rzutki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, ergometry
wioślarskie, figurki akcji do zabawy, figurki do zabawy, figurki
zabawkowe do kolekcjonowania, figury szachowe, futerały
w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, gimnastyczne
drążki poziome, gruszki bokserskie dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, gry, gry elektroniczne, gry fabularne, gry
karciane, gry mechaniczne, gry memory [gry pamięciowe],
gry planszowe, gry quizowi, gry sportowe, gry towarzyskie,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, igły do pompek do pompowania piłek do gier, kamizelki ochronne do sztuk walki,
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karty do gry, klatki do mieszanych sztuk walki, koła sportowe,
lalki, ławki do ćwiczeń, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki
do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sportowego,
losy loteryjne, ludziki do zabawy, manekiny blokujące [akcesoria treningowe do futbolu amerykańskiego], małe piłki
do gry w piłkę nożną, maskotki, maszyny do gier sprawnościowych, maszyny do gier, maszyny do gier zręcznościowych lub losowych, maszyny do gier z ekranami lcd, materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, misie pluszowe,
misie wypchane, modele będące zabawkami, myszy do gier
komputerowych, nadmuchiwane akcesoria unoszące się
na wodzie, nadmuchiwane worki bokserskie, nadmuchiwane worki do bicia, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, nagolenniki lekkoatletyczne, nakolanniki [artykuły sportowe], nakolanniki do użytku
sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze gimnastyczne, obręcze sportowe, obudowy do maszyn do gier wideo, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe],
ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze
ciała do użytku sportowego, ochraniacze [części strojów
sportowych], ochraniacze dłoni do użytku sportowego,
ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze do użytku
w sporcie, ochraniacze na goleń do użytku sportowego,
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze
na pięści [artykuły sportowe], odskocznie do gimnastyki,
okulary zabawkowe, pałki gimnastyczne, paski go jogi, pasy
do owijania dłoni do użytku sportowego, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, piłeczki antystresowe do ściskania
w dłoniach, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki do gier, piłki
gimnastyczne, piłki gimnastyczne do jogi, piłki jako sprzęt
sportowy, piłki gumowe, piłki lekarskie, piłki plażowe, piłki
sportowe, platformy do ćwiczeń, płotki [do bieżni], płotki
do użytku w lekkoatletyce, pluszowe zabawki, podarki dla
gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, poduszki
amortyzujące kopnięcia karate, pompki do piłek, pompony
dla cheerleaderek, poręcze asymetryczne, poręcze równolegle do gimnastyki, postaci zabawkowe z gumy, pozytywki
zabawkowe, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje
telekomunikacyjne, przenośne urządzenia do gier, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne,
przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy na place
zabaw, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, puzzle, ręczne trenażery
nóg, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych
na górne i dolne partie ciała, rękawice bokserskie, rękawice
do gier, rękawice do karate, rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice sparingowe, rękawice wykonane specjalnie
do noszenia podczas uprawiania sportu, ringi bokserskie,
ringi do zabawy w zapasy, stacjonarne rowery treningowe
i rolki do nich, równoważnie [gimnastyczne], równoważnie
[sprzęt gimnastyczny], serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], siatki do celów sportowych, siatki
do sportów, sklepy zabawkowe, skrzynie gimnastyczne,
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do gier
wideo, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt do treningu
sztuk walki, sprzęt sportowy, stacjonarne rowery treningowe,
stanowiska maszyn do biegania, steppery [urządzenia]
do ćwiczeń aerobowych, stoły do gier, stopnie [steppery]
do aerobiku, suspensoria dla sportowców, świąteczne skarpety na prezenty, szachownice, szachy, sztangi do podnoszenia ciężarów, sztuczne ściany wspinaczkowe, tarcze elektroniczne do gier i sportu, taśmy do ćwiczeń, trampoliny,
trenażery eliptyczne, trenażery mięśni brzucha, uchwyty
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do artykułów sportowych, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do gier, urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], woreczki wypchane
ziarenkami do zabawy [Otedama], wypchane kukiełki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, zabawki, zabawkowy sprzęt sportowy, zdrapki do gier loteryjnych,
zdrapki loteryjne, zestawy gier planszowych, zestawy prętów
sprężynowych do rozciągania do użytku podczas ćwiczeń
fizycznych, 41 montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne
kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla
artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rozrywka w postaci zawodów zapaśniczych, rezerwowanie miejsc na pokazy,
sporządzanie napisów [np do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, świadczenie usług
w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie
obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
bibliotek objazdowych, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi muzeów
[wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe w postaci klubu zapaśniczego, rezerwowanie
miejsc na pokazy, usługi szkół [edukacja], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie,
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier,
wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
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wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie
taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie
[edukacja].
483284
(220) 2018 03 09
PROSPECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROSPECTO BIURO AKTUARIALNE

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210) 483347
(220) 2018 03 09
(731) NYKIEL MARCIN MPM PROJEKT, Roźwienica
(540) MPM PROJEKT PRODUCENT KOTŁÓW

(531)

05.03.13, 05.03.14, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 aparatura grzewcza do pieców, armatura
do pieców, armatury grzewcze, automatyczne urządzenia
do regulacji temperatury jako zawory do grzejników centralnego ogrzewania, bojlery grzewcze, bojlery gazowe,
bojlery elektryczne, bojlery akumulacyjne, bojlery do instalacji grzewczych, elektryczne instalacje grzewcze, elementy
grzejne, elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia grzewcze, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły
gazowe do ogrzewania basenów, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły grzewcze, kotły jako części
instalacji centralnego ogrzewania, kotły paleniskowe, kotły
wody gorącej, palniki, bojlery i podgrzewacze, piece grzewcze, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż
on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: aparatura grzewcza do pieców, armatura do pieców, armatury
grzewcze, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury jako zawory do grzejników centralnego ogrzewania, bojlery grzewcze, bojlery gazowe, bojlery elektryczne, bojlery
akumulacyjne, bojlery do instalacji grzewczych, elektryczne
instalacje grzewcze, elementy grzejne, elementy grzewcze,
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instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, kotły,
kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do ogrzewania basenów, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę,
kotły grzewcze, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły paleniskowe, kotły wody gorącej, palniki, bojlery
i podgrzewacze, piece grzewcze, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: aparatura grzewcza do pieców,
armatura do pieców, armatury grzewcze, automatyczne
urządzenia do regulacji temperatury jako zawory do grzejników centralnego ogrzewania, bojlery grzewcze, bojlery
gazowe, bojlery elektryczne, bojlery akumulacyjne, bojlery
do instalacji grzewczych, elektryczne instalacje grzewcze,
elementy grzejne, elementy grzewcze, instalacje grzewcze,
instalacje i urządzenia grzewcze, kotły, kotły do centralnego
ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania
wody, kotły gazowe do ogrzewania basenów, kotły gazowe
do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły grzewcze, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły paleniskowe, kotły wody gorącej, palniki, bojlery i podgrzewacze,
piece grzewcze, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210) 483353
(220) 2018 03 09
(731) ProbioNet GmbH, Herisau, CH
(540) MEDILAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczne środki i substancje spożywcze przystosowane do celów medycznych i weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210) 483396
(220) 2018 03 11
(731) AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) born2be DODAJ DO ULUBIONYCH

(531) 02.09.14, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki,
garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski
do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty
sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie
na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety,
nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w za-
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kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia
i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
483402
(220) 2018 03 12
„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC
I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) BiomedLublin

(210)
(731)

(531)

03.04.01, 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, szczepionki,
surowice, preparaty bakteryjne, krwiopochodne, hormonalne, enzymatyczne, diagnostyczne, odczynniki do celów
farmaceutycznych i medycznych, preparaty do diagnostyki
wirusologicznej, kultury mikroorganizmów i preparaty z nich
do celów medycznych, żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, kompresy do podawania leków, 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia
do diagnostyki medycznej, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, badania
rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych i próbek, druków, prospektów i broszur, organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób
trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub
reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów,
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej, w sklepach i hurtowniach: preparaty farmaceutyczne, leki, szczepionki, surowice, preparaty
bakteryjne, krwiopochodne, hormonalne, enzymatyczne,
diagnostyczne, odczynniki do celów farmaceutycznych
i medycznych, preparaty do diagnostyki wirusologicznej,
kultury mikroorganizmów i preparaty z nich do celów medycznych, żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, substancje
przystosowane do celów medycznych, aparatura i narzędzia
do analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia
do celów diagnostycznych i medycznych, kompresy do podawania leków.
(210)
(731)
(540)

483403
(220) 2018 03 12
„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC
I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
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(531)

03.04.01, 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, szczepionki,
surowice, preparaty bakteryjne, krwiopochodne, hormonalne, enzymatyczne, diagnostyczne, odczynniki do celów
farmaceutycznych i medycznych, preparaty do diagnostyki
wirusologicznej, kultury mikroorganizmów i preparaty z nich
do celów medycznych, żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, kompresy do podawania leków, 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia
do diagnostyki medycznej, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, badania
rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych i próbek, druków, prospektów i broszur, organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób
trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub
reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów,
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej, w sklepach i hurtowniach: preparaty farmaceutyczne, leki, szczepionki, surowice, preparaty
bakteryjne, krwiopochodne, hormonalne, enzymatyczne,
diagnostyczne, odczynniki do celów farmaceutycznych
i medycznych, preparaty do diagnostyki wirusologicznej,
kultury mikroorganizmów i preparaty z nich do celów medycznych, żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, substancje
przystosowane do celów medycznych, aparatura i narzędzia
do analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia
do celów diagnostycznych i medycznych, kompresy do podawania leków.
(210) 483418
(220) 2018 03 12
(731) FUNDACJA POLSKA INNOWACYJNA, Warszawa
(540) innoSHARE

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie biznesowe, badanie dotycząca działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
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relations, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury,
doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, edukacja, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne jako pokazy, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, organizowanie balów, obsługa konferencji, obsługa kongresów i seminariów, obsługa zjazdów,
organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie ceremonii
przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia,
usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu
graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, wydawanie katalogów innych niż reklamowe.
(210)
(731)
(540)

483423
(220) 2018 03 13
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.08, 25.07.25, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, produkty żywnościowe na bazie mleka.
483432
(220) 2018 03 13
BOGDANOWICZ SEBASTIAN STYLOWY BRODACZ,
Poznań
(540) Jasna czy ciemna strona brody?
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do brody, balsamy do golenia, dezodoranty i antyperspiranty, farby do brody, kosmetyki, kosmetyki do użytku
osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji
brody, kosmetyki do pielęgnacji wąsów, mydło do golenia,
pianki do golenia, szampony, środki perfumeryjne i zapachowe, żele do golenia, 21 grzebienie, grzebienie o rzadko
rozstawionych zębach, grzebienie elektryczne, kosmetyczki
na przybory toaletowe, kubki, kubki z papieru lub tworzyw
sztucznych, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, szczotki, szczotki
elektryczne z wyjątkiem części maszyn.
(210)
(731)

(210) 483460
(220) 2018 03 13
(731) LE THANH HUYEN HOA NAM, Wólka Kosowska
(540) KOJORA
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
(210)
(731)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, produkty żywnościowe na bazie mleka.
(210)
(731)
(540)

483424
(220) 2018 03 13
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw
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483486
(220) 2018 03 14
KORMAN ALBERT AVEST PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE,
Bielany-Żyłaki

(531) 01.03.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa, gaz
generatorowy, paliwa płynne, gaz płynny, paliwo gazowe,
31 produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwalatury, produkty ogrodnicze i leśne, pasza dla zwierząt, rośliny
naturalne (żywe), kwiaty naturalne żywe, nasiona, 39 dostarczanie paliwa, magazynowanie paliw gazowych, organizowanie transportu paliw, dostarczanie gazu (dystrybucja),
transport i dystrybucja gazu ziemnego i skroplonego.
(210) 483493
(220) 2018 03 14
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) PHARMAZIS
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące oraz
przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk

Nr ZT19/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków,
żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki
funkcjonalne, żele nawilżające, kremy tonizujące, kosmetyki
do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne kremy, kosmetyki do ust,
kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi
do twarzy, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, kosmetyki w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła
w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy
do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele
do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci,
szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki
antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych,
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
herbaty zielone do celów leczniczych, intymne preparaty
nawilżające, jod co celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów
leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne
do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety,
preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe,
płyny do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych,
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji
skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze
do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia
robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające
siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania
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do celów farmaceutycznych, tampony, środki uspokajające,
wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła
do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów
farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.
(210) 483520
(220) 2018 03 14
(731) CHOLEWA ILONA LUCKY LOOD, Gliwice
(540) LUCKY LOOD

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 babeczki, batoniki cukiernicze, bezy, cappuccino, ciasta, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciastka, czekolada,
czekoladki, czekoladowa kawa, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, eklerki, espresso, gofry, gorąca
czekolada, jadalne lody owocowe, jadalne rzeźby lodowe,
jadalne wafle, jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), kakaowe napoje, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
lód naturalny lub sztuczny, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku,
lody typu sandwich, lody włoskie, mrożona kawa, mrożone
napoje [frappe], mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, musy deserowe, ptysie, słodycze lodowe, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, wyroby lodowe, 43 kawiarnia, lodziarnie, usługi
kateringowe, usługi kawiarni.
483525
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HOKEY’EK
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(210)
(731)

483529
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RZEŹNIK SZYMON POLECA
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki,
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski
w cieście, mięso solone, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, pasztet z wątróbki, smalec, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, szynka, wieprzowina, wątroba.
(210)
(731)

483530
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ŚNIEGUSEK
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(210)
(731)
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(210)
(731)

483531
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SONETTI
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.

sterylizacji, toalety przystosowane dla pacjentów, pojedyncze toalety wytłaczane ze stali, toalety wyposażone w urządzenia myjące, pojedyncze toalety zamocowane w ścianach,
toalety do umieszczenia w przenośnych budynkach, pojedyncze toalety odlewane z materiału kompozytowego, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
umywalki do mycia rąk będące częścią instalacji sanitarnych.

(210) 483537
(220) 2018 03 15
(731) NIEŚCIORUK MICHAŁ SMARTOIL, Gdańsk
(540) Smartoil

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 prasy do tłoczenia oleju do celów spożywczych, do użytku w gospodarstwie domowym.
(210) 483543
(220) 2018 03 15
(731) KIJEK ŁUKASZ STICK HALE, Lubasz
(540) STICK HALL SYSTEMS

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje, metalowe, modułowe elementy
budowlane, modułowe przenośne konstrukcje budowlane
[metalowe], szkielety ramowe jako konstrukcje metalowe
[budownictwo], modułowe konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], magazyny metalowe, metalowe
materiały budowlane, metalowe elementy budowlane, metalowe konstrukcje budowlane, szkielety metalowe [budownictwo], metalowe szkielety konstrukcji, szkielety konstrukcyjne
metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe,
konstrukcje metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje],
prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, przenośne, metalowe budynki
biurowe, metalowe budynki na inwentarz żywy, metalowe
poskromy dla bydła, metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, 37 budowa i naprawa magazynów, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane.
(210) 483560
(220) 2018 03 15
(731) CZAJA DOROTA RÓŻA, Gdańsk
(540) TOILUX

483571
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483572
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483573
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483574
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483575
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraX
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 przenośne budynki metalowe stanowiące
obudowę toalety, 11 toaleta, przenośne toalety, wodoszczelne toalety, pojedyncze wstawione toalety, toalety z funkcją
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483576
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxC
(210)
(731)
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imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy
[napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona- moszcz, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa,
produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
483699
(220) 2018 03 19
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SafetyPoint
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
(210) 483602
(220) 2018 03 15
(731) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków
(540) DIAMANT VOGUE INNOCENT
(510), (511) 32 aperityfy bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy,
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty
do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój
imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy
[napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona- moszcz, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa,
produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(210) 483603
(220) 2018 03 15
(731) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków
(540) DIAMANT VOGUE IMPRESSION
(510), (511) 32 aperityfy bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy,
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty
do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty wydające i sprzedające następujące
towary: środki ochrony indywidualnej, rękawice ochronne,
okulary ochronne, ochronniki słuchu, zatyczki ochronne, kaski ochronne, maski, półmaski, karabinki, zatrzaśniki, liny zabezpieczające, szelki, kamizelki ostrzegawcze, kombinezony
ochronne, taśmy sygnalizacyjne, tarcze szlifierskie, wiertła,
normalia, baterie, żyłki do kos, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, narzędzia i przyrządy o napędzie innym niż
ręczny, pędzle, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, metalowe materiały do celów budowlanych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu, farby, pokosty, lakiery,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające, drewno, kleje, barwniki, oleje
i tłuszcze przemysłowe, smary, tworzywa sztuczne i żywice
w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, niemetalowe przewody giętkie, sprzęt do czyszczenia,
środki czyszczące i myjące, wyroby ze skóry i imitacji skóry
stosowane w produkcji przemysłowej, chemia techniczna.
483701
(220) 2018 03 19
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ToolPoint
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 automaty wydające i sprzedające następujące
towary: środki ochrony indywidualnej, rękawice ochronne,
okulary ochronne, ochronniki słuchu, zatyczki ochronne, kaski ochronne, maski, półmaski, karabinki, zatrzaśniki, liny zabezpieczające, szelki, kamizelki ostrzegawcze, kombinezony
ochronne, taśmy sygnalizacyjne, tarcze szlifierskie, wiertła,
normalia, baterie, żyłki do kos, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, narzędzia i przyrządy o napędzie innym niż
ręczny, pędzle, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, metalowe materiały do celów budowlanych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu, farby, pokosty, lakiery,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające, drewno, kleje, barwniki, oleje
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i tłuszcze przemysłowe, smary, tworzywa sztuczne i żywice
w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, niemetalowe przewody giętkie, sprzęt do czyszczenia,
środki czyszczące i myjące, wyroby ze skóry i imitacji skóry
stosowane w produkcji przemysłowej, chemia techniczna.
(210) 483719
(220) 2018 03 19
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ISPIDO MOTORCYCLE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 okulary ochronne, przeciwsłoneczne, gogle
dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed
wypadkami lub urazami, ochraniacze zabezpieczające ciało
przed urazami, pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 12 alarmy antywłamaniowe dla motocykli i skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą motocykle i skutery, pasy bezpieczeństwa
do motocykli, bagażniki dla motocykli, 18 zestawy podróżne
dla motocyklistów, kufry i torby podróżne, torby bagażowe,
wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia
motocyklowe, 25 odzież skórzana dla motocyklistów, obuwie i nakrycia głowy dla motocyklistów, odzież dla motocyklistów, odzież ochronna dla motocyklistów, kurtki, rękawice
motocyklowe, buty motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież),
kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, 28 nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne dla motocyklistów.
(210) 483721
(220) 2018 03 19
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ADR

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary ochronne, przeciwsłoneczne, gogle
dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed
wypadkami lub urazami, ochraniacze zabezpieczające ciało
przed urazami, pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 12 alarmy antywłamaniowe dla motocykli i skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą motocykle i skutery, pasy bezpieczeństwa
do motocykli, bagażniki dla motocykli, 18 zestawy podróżne
dla motocyklistów, kufry i torby podróżne, torby bagażowe,
wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia
motocyklowe, 25 odzież skórzana dla motocyklistów, obuwie i nakrycia głowy dla motocyklistów, odzież dla motocyklistów, odzież ochronna dla motocyklistów, kurtki, rękawice
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motocyklowe, buty motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież),
kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, 28 nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne dla motocyklistów.
(210) 483722
(220) 2018 03 19
(731) WAWRZEŁA KONRAD EKO LIFE, Warszawa
(540) FIT APETIT
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania warzywne, desery owocowe, desery jogurtowe, jogurty, desery mleczne, sałatki gotowe, 30 gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, dania gotowe zawierające makaron, kanapki, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, desery
z muesli, 43 przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi cateringu zewnętrznego, usługi w zakresie
gotowania posiłków, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos.
483723
(220) 2018 03 19
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) MIÓD PITNY TRÓJNIAK WŚCIEKŁA PSZCZOŁA
(510), (511) 33 miody pitne.
(210)
(731)

(210) 483724
(220) 2018 03 19
(731) HETMAN ANITA PIECE OF CAKE & TEA, Warszawa
(540) PIECE OF CAKE CUKIERNIA

(531) 05.07.16, 08.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami.
(210) 483729
(220) 2018 03 19
(731) GIMADIEVA-TABASZ LINA LADYLASHES.PL, Jasło
(540) Lady Lashes PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12, 26.01.04, 02.09.25
(510), (511) 3 rzęsy, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, farba
do rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs.
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483737
(220) 2018 03 19
LE LOCH HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Recocardio
(510), (511) 5 suplementy diety produkty farmaceutyczne
leki.
(210)
(731)

(210) 483738
(220) 2018 03 19
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) B the BROOK HOUSE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach,usługi hotelowe,
usługi restauracyjne, usługi barowe,usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, kafeterie, domy turystyczne, motele.
(210) 483740
(220) 2018 03 19
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) ATOXIL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210) 483742
(220) 2018 03 19
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) DENERVIX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
483754
(220) 2018 03 20
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DENTLAB
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, preparaty do polerowania protez dentystycznych,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, środki
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 21 nici dentystyczne,
szczoteczki do zębów elektryczne, szczoteczki do zębów.
(210)
(731)

483755
(220) 2018 03 20
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAN’S THING
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, aromaty jako olejki eteryczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, bazy do perfum kwiatowych,
barwniki kosmetyczne, barwniki do celów kosmetycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe
olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla zwierząt,
drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
(210)
(731)
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przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, etui
na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol, henna
jako barwnik kosmetyczny, woda javelle, jonony jako wyroby
perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kwilai jako
kora mydłoki do prania, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci,
maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane
ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek
migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat
odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, paski odświeżające oddech,
paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków
do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do odymiania
jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do samo opalania jako
kosmetyki, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
puder do twarzy, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe
mydła, pumeks, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, suche szampony, szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, talk kosmetyczny, terpeny jako olejki eteryczne, tusze
do rzęs, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do butów, wosk do depilacji, wosk do wąsów, odbarwiacze
jako wybielacze do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów,
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 8 zestawy
do golenia, zestawy do manicure, zalotki do rzęs, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, pincety, pilniki do paznokci, pęsety do depilacji, 21 szczoteczki
do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 24 bielizna wzorzysta, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem
odzieży, 25 koszule, krawaty, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, legginsy, majtki damskie, majtki,
maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki
jako odzież, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie,
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obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież
dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, mycki, piuski, nauszniki jako odzież, okrycia
wierzchnie odzież, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako
odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bielizna, piżamy,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony jako odzież, wyroby pończosznicze, trykoty jako
ubrania, szarfy do ubrania, 26 aplikacje jako pasmanteria,
artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, cekiny do ubrań,
broszki jako dodatki do ubrań, chwosty jako pasmanteria,
cekiny mikowe, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne
akcesoria do włosów, druty do robót dziewiarskich, druty
dziewiarskie, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, frędzle,
gąbki do upinania włosów w kok, girlandy jako hafty, girlandy sztuczne, grzybki do cerowania, guziki, haczyki do obuwia, haftki jako artykuły pasmanteryjne, haftki do gorsetów,
hafty, igły, igły do cerowania, igły do haftowania, igły do szycia, igły tępe do tkanin dekoracyjnych, klamry do pasków,
kokardki pasmanteryjne, kokardy do włosów, koraliki, inne
niż do wyrobu biżuterii, koronki na lamówki, koronki wełniane, koronkowe ozdoby, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne,
lamówki do ubrań, łaty przyklejane na gorąco do reperacji
wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, naramienniki, nawlekacze do igieł, papiloty spiralne do włosów, pikoty
jako koronka, peruki, pióra jako dodatki do ubrań, pióra ptasie jako dodatki do ubrań, plakietki do noszenia, nie z metali
szlachetnych, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek,
poduszki na ramiona do ubrań, przepaski do włosów, pudełka na igły, pudełka na przybory do szycia, rozetki jako artykuły pasmanteryjne, rzepy w postaci taśm, siatki na włosy,
spinki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, srebrne
hafty, strusie pióra jako dodatki do ubrań, szenila jako pasmanteria, sznurki do obszywania ubrań, sznurki do odzieży,
sznurowadła do butów, szpilki do włosów, szpilki entomologiczne, szpilki, inne niż biżuteria, szpulki do przechowywania
muliny lub wełny nie będące częściami maszyn, sztuczne
brody, sztuczne wąsy, szydełka, szydła do tkania kilimów
i dywaników, wałki do włosów, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, wieńce
z kwiatów sztucznych, wkładki sztywne do kołnierzyków,
włosy do przedłużania, wstążki jako artykuły pasmanteryjne,
wstążki do kapeluszy, wstążki do włosów, wstążki i kokardy,
nie z papieru, do pakowania prezentów, wstęgi do dekorowania, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów,
zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zapięcia
do ubrań, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub
breloków do kluczy, zestawy krawieckie, złote hafty.
483756
(220) 2018 03 20
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ACTIVE AUTO
(510), (511) 1 płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaga(210)
(731)
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niem, płyny hamulcowe, preparaty do galwanizacji, preparaty
do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, 3 detergenty
do samochodów, drewno zapachowe, płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, olejki eteryczne jako aromaty, 4 oleje silnikowe, ciecze chłodząco-smarujące, smary, preparaty pochłaniające pył, świece, świece zapachowe, 12 antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, kolce do opon,
kołpaki, łaty do opon, łańcuchy do samochodów, zapalniczki
samochodowe, 27 dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty
samochodowe, maty antypoślizgowe, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, malowanie, mycie pojazdów, naprawa opon, pranie
na sucho, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów,
usługi napraw awarii pojazdów, wulkanizacja opon (naprawa), wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą,
zabezpieczanie przed korozją, 39 wypożyczanie pojazdów,
pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi,
logistyka transportu, spedycja, transport, usługi kierowców,
wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych.
483757
(220) 2018 03 20
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LADY SHICK
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, aromaty jako olejki eteryczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, bazy do perfum kwiatowych,
barwniki kosmetyczne, barwniki do celów kosmetycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe
olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla zwierząt,
drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, etui
na szminką, farby do brody, farby do włosów, geraniol, henna
jako barwnik kosmetyczny, woda javelle, jonony jako wyroby
perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kwilai jako
kora mydłoki do prania, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci,
maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciw potowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane
ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek
migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat
odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, paski odświeżające oddech,
paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków
do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby per(210)
(731)
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fumeryjne, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do odymiania
jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do samo opalania jako
kosmetyki, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
puder do twarzy, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe
mydła, pumeks, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, suche szampony, szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, talk kosmetyczny, terpeny jako olejki eteryczne, tusze
do rzęs, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do butów, wosk do depilacji, wosk do wąsów, odbarwiacze
jako wybielacze do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów:
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 8 zestawy
do golenia, zestawy do manicure, zalotki do rzęs, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, pincety, pilniki do paznokci, pęsety do depilacji, 21 szczoteczki
do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 24 bielizna wzorzysta, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem
odzieży, 25 koszule, krawaty, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, legginsy, majtki damskie, majtki,
maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki
jako odzież, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie,
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież
dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, mycki, piuski, nauszniki jako odzież, okrycia
wierzchnie odzież, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako
odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bielizna, piżamy,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony jako odzież, wyroby pończosznicze, trykoty jako
ubrania, szarfy do ubrania, 26 aplikacje jako pasmanteria,
artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, cekiny do ubrań,
broszki jako dodatki do ubrań, chwosty jako pasmanteria,
cekiny mikowe, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne
akcesoria do włosów, druty do robót dziewiarskich, druty
dziewiarskie, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, frędzle,
gąbki do upinania włosów w kok, girlandy jako hafty, girlandy sztuczne, grzybki do cerowania, guziki, haczyki do obuwia, haftki jako artykuły pasmanteryjne, haftki do gorsetów,
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hafty, igły, igły do cerowania, igły do haftowania, igły do szycia, igły tępe do tkanin dekoracyjnych, klamry do pasków,
kokardki pasmanteryjne, kokardy do włosów, koraliki, inne
niż do wyrobu biżuterii, koronki na lamówki, koronki wełniane, koronkowe ozdoby, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne,
lamówki do ubrań, łaty przyklejane na gorąco do reperacji
wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, naramienniki, nawlekacze do igieł, papiloty spiralne do włosów, pikoty
jako koronka, peruki, pióra jako dodatki do ubrań, pióra ptasie jako dodatki do ubrań, plakietki do noszenia, nie z metali
szlachetnych, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek,
poduszki na ramiona do ubrań, przepaski do włosów, pudełka na igły, pudełka na przybory do szycia, rozetki jako artykuły pasmanteryjne, rzepy w postaci taśm, siatki na włosy,
spinki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, srebrne
hafty, strusie pióra jako dodatki do ubrań, szenila jako pasmanteria, sznurki do obszywania ubrań, sznurki do odzieży,
sznurowadła do butów, szpilki do włosów, szpilki entomologiczne, szpilki, inne niż biżuteria, szpulki do przechowywania
muliny lub wełny nie będące częściami maszyn, sztuczne
brody, sztuczne wąsy, szydełka, szydła do tkania kilimów
i dywaników, wałki do włosów, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, wieńce
z kwiatów sztucznych, wkładki sztywne do kołnierzyków,
włosy do przedłużania, wstążki jako artykuły pasmanteryjne,
wstążki do kapeluszy, wstążki do włosów, wstążki i kokardy,
nie z papieru, do pakowania prezentów, wstęgi do dekorowania, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów,
zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zapięcia
do ubrań, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub
breloków do kluczy, zestawy krawieckie, złote hafty.
(210) 483764
(220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII
UNIWERSYTET GDAŃSKI

(531) 01.05.15, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz
studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów w celach naukowych
i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne
polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek,
audiobooków, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności
wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu
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tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi
naukowo - badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków
na rzecz osób trzecich, usługi publikowania analogowych
książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, Informacja o powyższych
usługach.

i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach
kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych,
informacja o powyższych usługach.

(210) 483765
(220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTET
GDAŃSKI

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12, 09.07.01, 09.07.25
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych,
studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych
oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach
edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów
w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji,
usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi
w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi
w zakresie kształcenia i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, poradnictwo
zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania
i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem
języka migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni
i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych
i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach
kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych,
informacja o powyższych usługach.

(531) 14.03.20, 17.03.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych,
studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych
oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach
edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów
w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji,
usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi
w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi
w zakresie kształcenia i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, poradnictwo
zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania
i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem
języka migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni
i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych
i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych

(210) 483766
(220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) WZR WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET
GDAŃSKI

483773
(220) 2018 03 20
TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Koniaczów
(540) TECH-PROJECT

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe),
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające,
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka materiałów, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
483775
(220) 2018 03 20
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FASTPLAST

(210)
(731)

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, plastry
rozgrzewające.
483777
(220) 2018 03 20
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FASTPLAST plaster rozgrzewający
(210)
(731)

(210) 483778
(220) 2018 03 20
(731) TAUCHERT DARIUSZ FIRMA HANDLOWA TADAR, Jasin
(540) Sztuka gotowania cooking with love

(531) 02.09.01, 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane),
sztućce, noże, przybory, akcesoria, narzędzia kuchenne
i do gospodarstwa domowego, sztućce, noże, krajalnice,
ostrzałki, otwieracze, rozdrabniacze, szczypce, tłuczki, moździerze, obieraczki, 20 wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny
i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych, przybory, akcesoria, narzędzia kuchenne i do gospodarstwa domowego, bambus, haczyki, wieszaki, stojaki, półki, pojemniki z tworzyw sztucznych, kosze, maty, pokrowce,
pudełka, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz pojemniki, artykuły do sprzątania, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, naczynia kuchenne, zastawa stołowa, artykuły dekoracyjne i użytkowe, przybory, akcesoria,
narzędzia kuchenne i do gospodarstwa domowego, balony,
butelki, brytfanny, cedzaki, cukiernica, szklanki, zastawa stołowa, czajniki i dzbanki nieelektryczne, druciaki, misy, miseczki, półmiski, tace, młynki, termosy, menażki, maty i podkładki,
łyżki, chochle, akcesoria do pieczenia i gotowania, dozowniki,
filiżanki, wazy, wazony, kieliszki, karafki, kosze, patery, sita klamerki, deski, chlebaki, foremki i kostki do lodu, gąsiory, frytkownice nieelektryczne, klosze, do przypraw, talerze, torby,
torebki, wazony, szybkowary, serwetniki, salaterki, rondle, patelnie, przybory toaletowe, pokrywy, garnki, formy i foremki,
gąbki, mopy, narzędzia do sprzątania, otwieracze, artykuły
szklane, ceramiczne, porcelanowe, 35 reklama, zarządzanie
przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem,
czynności biurowe, zarządzanie, administracja i marketing
w zakresie działalności firmy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w salonie artykułów gospodarstwa
domowego.
(210) 483787
(220) 2018 03 20
(731) SHETA MOHAMED, Lublin
(540) GŁODNY KRÓLIK
(510), (511) 43 usługi restauracji, usługi barowe, bary szybkiej obsługi.
(210) 483799
(220) 2018 03 20
(731) TABOR JÓZEF PPH ASTRON, Stary Henryków
(540) Astron OLEJ ŻYWOKOSTOWY z GOJNIKIEM

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, plastry
rozgrzewające.
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(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, 5 olejki lecznicze, olej żywokostowy.
483801
(220) 2018 03 20
ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) POLISH KING men’s wellness modern
men & traditional values
(210)
(731)
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(210) 483807
(220) 2018 03 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) BENFOMIN
(510), (511) 5 produkt leczniczy z benfotiaminą i witaminami B, tabletki, na choroby układu nerwowego wynikające
z niedoboru wit. B.
(210) 483809
(220) 2018 03 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) BENFOXEN
(510), (511) 5 produkt leczniczy z benfotiaminą i witaminami B, tabletki, na choroby układu nerwowego wynikające
z niedoboru wit. B.
483831
(220) 2018 03 21
SEGNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) SEGNA
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, raporty i badania
rynkowe, raporty z analiz rynkowych, 41 usługi szkoleniowe
dla biznesu, organizacja i przeprowadzanie szkoleń biznesowych, trening osobisty- szkolenia, doradztwo w zakresie
szkoleń.
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 27.05.01, 26.01.14, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, szampony, kremy, odżywki, balsamy i lakiery do włosów, kosmetyki do pielęgnacji brody, środki kosmetyczne do stosowania przed i po goleniu, mydła,
kremy, balsamy i olejki do pielęgnacji brody, olejki eteryczne,
mydła, toniki, mleczka, maseczki i kremy do twarzy, mydła,
balsamy i olejki do ciała, środki perfumeryjne i dezodoranty,
44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, usługi
salonów piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie w tym usługi fryzjerstwa
artystycznego, usługi gabinetów specjalizujących się w pielęgnacji brody, wąsów i skóry twarzy.
(210) 483805
(220) 2018 03 20
(731) HANKUS RAFAŁ, Pietrzykowice
(540) 300informacja
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.
(210) 483806
(220) 2018 03 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) BENFONERV
(510), (511) 5 produkt leczniczy z benfotiaminą i witaminami B, tabletki, na choroby układu nerwowego wynikające
z niedoboru witaminy B.

483832
(220) 2018 03 21
SEGNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) SGN
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, raporty i badania
rynkowe, raporty z analiz rynkowych, 41 usługi szkoleniowe
dla biznesu, organizacja i przeprowadzanie szkoleń biznesowych, trening osobisty- szkolenia, doradztwo w zakresie
szkoleń.
(210)
(731)

483852
(220) 2018 03 21
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ZASIĘGOWY MODEL PLANOWANIA MAGAZYNÓW
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
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karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
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do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audioi wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
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badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
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kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania sto-
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sowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych,
podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(531) 01.15.21, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 powłoki polimerowe inne niż farby, wodoodporne ochronne powłoki powierzchniowe, powłoki ochronne do budynków, powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton, mieszanki izolacyjne do ochrony przed
wilgocią, płynny silikon, kleje przemysłowe, 2 powłoki z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, powłoki ochronne z właściwościami uszczelniającymi do betonu, powłoki
do zabezpieczenia betonu przed wodą, preparaty używane
jako powłoki nadające wodoodporność powierzchniom budynków, mieszaniny do naprawy betonu, 17 płynny kauczuk,
uszczelnienia wodoodporne, taśmy uszczelniające, taśmy
izolacyjne, substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, powłoki
izolacyjne, wodoszczelne membrany izolacyjne, materiały
izolacyjne do dachów (niebitumiczne), kleje izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, izolacyjne masy uszczelniające, 19 powłoki na powierzchnie z płynnych tworzyw sztucznych
do ochrony przed wilgocią [niebędące farbami], warstwy
izolacyjne dachu.

(210) 483858
(220) 2018 03 21
(731) SEWERYN MAREK FHU SEWERYN, Kraków
(540) Galicja

(210) 483889
(220) 2018 03 22
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Lully

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, grzyby konserwowane, preparaty
do produkcji bulionu, cebula konserwowana, czosnek (konserwowy, dżemy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy,
kapusta kwaszona, koncentraty rosołowe, konserwowane
warzywa, owoce konserwowane, pikle: przeciery warzywne,
warzywa suszone, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy,
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, czekolada, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pierożki na bazie mąki,

przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy do makaronów,
sosy [przyprawy], suchary, zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych, 31 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt, słód. grzyby świeże.
483866
(220) 2018 03 21
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) AQUA PROTECT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 środki zmiękczające skórę (emolienty), artykuły pielęgnacyjne dla dzieci i niemowląt, kosmetyki dla dzieci
i niemowląt, puder do ciała dla dzieci, 5 nawilżone chusteczki kosmetyczne, pieluszki dziecięce.
(210) 483890
(220) 2018 03 22
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ ACTIVE

(531) 02.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczna żyw-
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ność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, napoje witaminizowane, 29 batony na bazie
orzechów i nasion, nasiona jadalne, 30 batoniki, wysoko proteinowe batoniki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne,
32 napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, niegazowane napoje bezalkoholowe.
483891
(220) 2018 03 22
CWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CWB JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 certyfikacja [kontrola jakości], testowanie materiałów, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji,
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów,
testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich
do celów certyfikacji, certyfikacja wydajności energetyczne
budynków, kontrola jakości surowców, kontrola jakości materiałów budowlanych, usługi laboratoriów kontroli jakości,
kontrola jakości ukończonych budynków, analizy przemysłowe i usługi badawcze, kalibrowanie, cechowanie [pomiary],
badania techniczne, badania fizyczne, badania chemiczne,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
483915
(220) 2018 03 22
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Dzień dobry Biznes
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, pomoc i konsultacje w zakresie planowania, organizowania, zakładania, prowadzenia, administrowania, zarządzania i rozwoju
działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc
w dziedzinie promocji działalności gospodarczej, doradztwo
i konsultacje w zakresie tworzenia, strategii rozwoju i wyceny marki, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie agencji importowo-eksportowych, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości
hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych,
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące
kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
(210)
(731)
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finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi
agencji nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów
finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji
i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi
doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe,
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe
w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy
i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji
finansowej dotyczące walut, usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej,
rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, 41 usługi edukacyjne, edukacja w zakresie prawa gospodarczego, prawa unijnego, dotacji unijnych, eksportu, importu, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie
działalności gospodarczej, bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie
reklamy, promocji, marketingu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z pozyskiwaniem i obsługą klientów, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji biznesowych, szkoleń, kursów,
seminariów, wykładów, warsztatów, usługi informacji o edukacji i szkoleniach w dziedzinie działalności gospodarczej,
bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, publikowanie książek i czasopism elektronicznych dotyczących
działalności gospodarczej, bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, publikacja materiałów edukacyjnych dotyczących działalności gospodarczej, bankowości, finansów,
ubezpieczeń, podatków, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych.
483923
(220) 2018 03 22
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JOBICON
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do zarządzania i organizacji zasobów
ludzkich, oprogramowanie komputerowe do oceny umiejętności zawodowych i biznesowych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu danymi osób ubiegających
(210)
(731)
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się o pracę, bazy danych i oprogramowanie komputerowe
do wprowadzania, przechowywania, przetwarzania i wyszukiwania informacji dotyczących prowadzenia działalności
związanej z usługami znajdowania pracowników, oprogramowanie do oceniania i szkolenia pracowników i kandydatów na pracowników, oprogramowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, oprogramowanie w dziedzinie
zatrudniania pracowników, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku [firmy, usług,
towaru], opinie (sondaże), organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
handlowe], pośrednictwo pracy, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
systematyzacja komputerowych baz danych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie informacji
w zakresie zatrudnienia, kariery i zatrudniania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 38 łączność poprzez
terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi portali internetowych, udostępnianie informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające
komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania
internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi
telekomunikacyjne, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 41 doradztwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], tłumaczenia, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania w dziedzinie zarządzania informacją, zarządzania zadaniami, zarządzania bazami danych, oceny pracowników, analizy talentu,
badań w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej,
zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa i zarządzania
wydajnością, udostępnianie oprogramowania w chmurze
w dziedzinie zarządzania w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności
gospodarczej, rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, usługi testowe, rozwój i wdrażanie aplikacji, oprogramowania i systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron internetowych,
zarządzanie użytkownikami i prawami w komputerowych
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sieciach danych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie stron
internetowych, instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych przez
oprogramowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie serwerami, odzyskiwanie danych komputerowych, udostępnianie
lub wynajem elektronicznych miejsc pamięci w Internecie
(przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji
typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych.
(210) 483925
(220) 2018 03 22
(731) ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW, Pleszew
(540) GROUP-PRAVNA.PL
(510), (511) 35 reklama, usługi biznesowego doradztwa organizacyjnego, zarządzanie w działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej, audyty, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, badania marketingowe,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
handlowe, outsourcing, 45 usługi prawne, porady i konsultacje prawne, badania prawne, w tym opinie prawne, zastępstwo prawne i procesowe, obsługa prawna podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie pomocy prawnej, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, zarządzanie
prawami autorskimi, usługi arbitrażu, mediacje, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach
spornych.
(210) 483926
(220) 2018 03 22
(731) ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW, Pleszew
(540) RAMKA - HOTEL
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje, pensjonaty, biura zakwaterowania.
(210) 483933
(220) 2018 03 22
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Flextrum
(510), (511) 5 suplementy diety.
483938
(220) 2018 03 22
STAND-UP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wielka Trasa Stand-up Polska

(210)
(731)

(531) 16.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
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organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie spektakli.
483968
(220) 2018 03 23
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JGA GINCKAJ,
MORAWIEC, OLSZEWSKI, STANKIEWICZ SPÓŁKA
PARTNERSKA, Katowice
(540) JGA DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 ekspertyzy, wyceny podatkowe, doradztwo
podatkowe, ekspertyzy z działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 36 wycena
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, inwestycje
kapitałowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
41 poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, organizowanie i obsługa konferencji, 42 badania prawne,
usługi prawnicze, sporządzanie opinii i analiz prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, zarządzanie w zakresie prawa
autorskiego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
(210) 483969
(220) 2018 03 23
(731) STAWISKA RENATA MARENMED, Warszawa
(540) MARENMED
(510), (511) 36 wynajem apartamentów, mieszkań, 44 usługi
stomatologiczne, medyczne.
483988
(220) 2018 03 23
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Omegamed
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych, odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów, 5 leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy
tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.

(210)
(731)

483992
(220) 2018 03 23
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) omegamed GOLD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych, odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów, 5 leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy
tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.
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483993
(220) 2018 03 23
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) omegamed Twój Świadomy Wybór
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych, odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów, 5 leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy
tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.
(210)
(731)
(540)

(531)

483999
(220) 2018 03 23
KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.02.07, 26.05.01,
26.05.06, 26.13.25
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, żywice sztuczne w stanie surowym, żywice epoksydowe, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, środki chemiczne
dla przemysłu, gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do lutowania, 6 drobne
wyroby metalowe, sprzączki z metali nieszlachetnych, haki
metalowe do użytku w budownictwie, metalowe kołki zabezpieczające, metalowe tuleje kotwowe, sprężyny [drobnica metalowa], kotwy,metalowe kątowniki stalowe, dźwigary
metalowe, śruby do łączenia przewodów, metalowe, wiązadła
metalowe, śruby metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, złącza kabli metalowe [nieelektryczne],
kable metalowe nieelektryczne, kominy metalowe, okładziny
metalowe [budowlane], zaciski do rur i kabli, metalowe, pierścienie metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, gwoździe, dysze z metalu,
nakrętki z metalu, kołki metalowe, zatyczki metalowe, haczyki
z drutu, materiały zbrojeniowe do betonu, metalowe, nity metalowe, liny metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe,
śruby metalowe, rury i rurki ze stali, metalowe zawory inne niż
części maszyn,kołki do ścian, metalowe, uszczelki metalowe,
drut metalowy z metali nieszlachetnych, 16 szkoleniowe i dydaktyczne materiały z wyjątkiem aparatów, książki, druki, dokumenty drukowane, publikacje informacyjne, periodyki, czasopisma okresowe, fotografie, obrazy i reprodukcje graficzne,
materiały piśmienne, 17 sztuczne żywice [półprodukty], akrylowe żywice [półprodukty], taśmy samoprzylepne, inne niż
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, szczeliwa, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, włókno
szklane do izolacji, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych,
uszczelki niemetalowe, materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, izolatory, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, pierścienie gumowe, korki gumowe, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające,
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nici gumowe nie dla włókiennictwa, 20 śruby niemetalowe,
zaciski do przewodów i rur niemetalowe, kołnierze do mocowania rur niemetalowe, nakrętki niemetalowe, zatyczki niemetalowe, kołki niemetalowe, kołki rozporowe niemetalowe, nity
niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe.
484000
(220) 2018 03 23
DUDZIUK AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Górki
(540) FolkFit
(210)
(731)

(531) 02.03.08, 02.03.23, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, nauka gimnastyki,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi artystów estradowych,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe,
usługi edukacyjne związane z dietą.
(210) 484005
(220) 2018 03 23
(731) KACZMAREK SZYMON MAJESTIC BOARDS, Wrocław
(540) M Majestic Boards

(531) 26.03.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 urządzenia do poruszania się na lądzie.
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(210) 484015
(220) 2018 03 26
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) PRO DEFENCE

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych zawierające
żywe kultury bakterii, prebiotyki i inne naturalne substancje
wpływające na poprawę funkcjonowania układu pokarmowego i wzrost naturalnej odporności organizmu, dodatki
odżywcze zawierające probiotyki i/lub prebiotyki dla ryb,
skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych,
dodatki do karmy przywracające florę jelitową dla ryb,
skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych,
preparaty zawierające probiotyki i/lub prebiotyki dla ryb,
skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych,
preparaty i suplementy diety wspomagające trawienie dla
ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących
w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych, 31 pokarmy dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt
ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych w postaci płatków, granulatów,
ekstrudatów, tabletek, proszków, żeli, past, premiksów, płynów, suszone, mrożone i liofilizowane naturalne pokarmy
dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących
w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych, pokarmy dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt
ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych zawierające preparaty odżywcze
(nie do celów medycznych).
(210) 484030
(220) 2018 03 26
(731) WYSZKOWSKA MONIKA, Olsztyn
(540) timely

(210) 484012
(220) 2018 03 26
(731) NIELSEN EWA EVE, Poznań
(540) eve

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi medyczne: opieka paliatywna, opieka pielęgniarska,
pielęgniarstwo geriatryczne, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie
sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, usługi
w zakresie zdrowia psychicznego: psychoterapia, konsultacje
psychologiczne.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, obuwie, torebki, dodatki
odzieżowe, nakrycia głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, obuwiem, z torbami, z dodatkami
odzieżowymi, nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
torebek, obuwia, dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia, torebek, nakryć
głowy, dodatków odzieżowych.
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(210) 484032
(220) 2018 03 26
(731) STOLARZ ŁUKASZ, Wieliczka
(540) Print Pack PP

(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny informacyjne, broszury,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,chusteczki do nosa papierowe, dozowniki taśmy przylepnej
[artykuły biurowe],etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
etykiety owijki na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, kalendarze, karton, materiały opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier, papier do maszyn rejestrujących, papier do zawijania, papier higieniczny,
papier parafinowany, papier pergaminowy, ręczniki do twarzy
papierowe, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe,
taśma klejąca [materiały piśmienne], torby papierowe, torby
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty,woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, tuby z tektury, ulotki, utrzymujące wilgoć arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, worki na śmieci
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie
pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch
tekstylnych, prasowanie odzieży, renowacja odzieży, wulkanizacja opon i ich naprawy, naprawy i wynajem pralek, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zamiatanie dróg, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin,
barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie
tkanin, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, druk
sitowy, drukowanie,drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, introligatorstwo, laminowanie, nabłyszczanie futer, niszczenie odpadów i śmieci, obróbka
przetwarzania odpadów, obróbka mająca na celu uzyskanie
niegniotliwości odzieży, oczyszczanie powietrza, pielęgnacja
futer, pikowanie tkanin, powlekanie galwaniczne, recykling
odpadów i śmieci, sortowanie i przetwarzanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, wybielanie tkanin,
zabezpieczanie futer przed molami,zabezpieczanie tkanin
przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin.
(210) 484033
(220) 2018 03 26
(731) STOLARZ ŁUKASZ, Wieliczka
(540) KASIA mówi Czas na sprzątanie!
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(531)

29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 24.17.04, 02.03.01, 02.03.23,
27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
aktówki [artykuły biurowe,] akwaforty [grafika], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny informacyjne, broszury,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
chusteczki do nosa papierowe, dozowniki taśmy przylepnej
[artykuły biurowe],etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
etykiety owijki na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, kalendarze, karton, materiały opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier, papier do maszyn
rejestrujących, papier do zawijania, papier higieniczny, papier
parafinowany, papier pergaminowy, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, taśma
klejąca [materiały piśmienne], torby papierowe, torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki dopakowania [koperty,woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
tuby z tektury, ulotki, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, worki na śmieci wykonane
z papieru lub z tworzyw sztucznych, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów,
pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch tekstylnych,
prasowanie odzieży, renowacja odzieży, wulkanizacja opon
naprawy, wynajem pralek, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zamiatanie dróg, 40 apreturowanie
papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie
obuwia, barwienie skór, barwienie tkanin, dekatyzowanie
tkanin, dezodoryzacja powietrza, druk sitowy, drukowanie,drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, introligatorstwo, laminowanie, nabłyszczanie
futer, niszczenie odpadów i śmieci, obróbka przetwarzania
odpadów, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości
odzieży, oczyszczanie powietrza, pielęgnacja futer, pikowanie
tkanin, powlekanie galwaniczne, recykling odpadów i śmieci,
sortowanie i przetwarzanie odpadów i materiałów nadających
się do recyklingu, wybielanie tkanin, zabezpieczanie futer
przed molami,zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin.
(210) 484046
(220) 2018 03 26
(731) BORECKI MARCIN MPJ GLASS, Warszawa
(540) MPJ glass

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 19 balustrady niemetalowe, bramki wejściowe
kołowrotowe, niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwiowe płyty niemetalowe, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego
w pojazdach, okiennice niemetalowe, okna witrażowe, schody niemetalowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane,
szkło emaliowane, do celów budowlanych, izolacyjne (szkło-)
[budownictwo], szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie.
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484049
(220) 2018 03 26
DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) DOMOWA APTECZKA VEGAOMEGA

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.04, 07.03.11, 01.15.24
(510), (511) 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone
do sprzedaży poza aptecznej, leki i preparaty na urazy i skaleczenia, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy, preparaty witaminowe,
leki i preparaty homeopatyczne, suplementy diety, preparaty
ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, tran, preparaty farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych, artykuły spożywcze
dla niemowląt, napoje lecznicze, wody mineralne do celów
leczniczych, eliksiry, herbaty lecznicze, zioła lecznicze, herbaty
ziołowe, owocowe i owocowo-ziołowe do celów leczniczych,
nalewki i napary do celów leczniczych, oleje lecznicze, guma
do żucia do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, produkty do celów medycznych stanowiące
wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, pastylki do celów
farmaceutycznych, preparaty lecznicze do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, maści
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, środki odkażające i bakteriobójcze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, zębów, paznokci, włosów, środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, okłady, kompresy, płyny do płukania
ust do celów leczniczych, środki do leczenia oparzeń, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, bransolety do celów leczniczych, przepaski na oczy do celów medycznych, podpaski higieniczne, płyny do higieny intymnej,
pomady do celów medycznych.
484053
(220) 2018 03 26
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) MONIA

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 meble kuchenne.
(210)
(731)

484059
(220) 2018 03 24
KOWALKIEWICZ KAROLINA SHARK TOP TEAM, Łódź
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(540) SHARK TOP TEAM

(531) 27.05.01, 26.11.08, 03.09.02, 03.09.24
(510), (511) 41 usługi klubów sportowych, usługi nauczania
w odniesieniu do zajęć sportowych, usługi sportowe, edukacja sportowa, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, usługi w zakresie sportu, rekreacji i rozrywki, udostępnianie sprzętu do treningu sportowego, kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, obozy sportowe,
zawody sportowe (organizowanie), wynajem sprzętu sportowego, szkolenia zawodników sportowych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu,
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, prowadzenie
treningów sztuki walki, nauczanie, treningi i instruktaż sportowy, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję.
484060
(220) 2018 03 24
FUNFIT-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAXFIT
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi siłowni, usługi fitness klubów, usługi treningowe siłowe
i poprawiające kondycję, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż
w zakresie gimnastyki, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych.
(210) 484062
(220) 2018 03 24
(731) LEWANDOWSKI DARIUSZ POZCOM, Poznań
(540) Pozcom
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: komputery, urządzenia peryferyjne,
oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie do prowadzenia sklepu online,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, automatyczne kasy fiskalne, terminale POS, elektryczne terminale
płatnicze, terminale do płatności elektronicznych, terminale
do kart kredytowych, terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, wagi elektroniczne, programy komputerowe, drukarki, drukarki kodów kreskowych,
kasy [meble sklepowe], rolki do kas sklepowych, 37 naprawa
komputerów, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kas fiskalnych.
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(210) 484063
(220) 2018 03 24
(731) HUS MARCIN PLEXART, Luboń
(540) Plexart
(510), (511) 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nieprzetworzone żywice poliwęglanowe, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne półprzetworzone, półprzezroczyste
arkusze dwuścienne, wykonane z poliwęglanów, rury giętkie
niemetalowe, klosze na lampy [kominki], pudełka na słodycze,
stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, stojaki wystawowe, półki
wystawowe, stojaki na telefony, stojaki na broszury [meble],
stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, gabloty wystawiennicze, krzesła, stoły, meble do ekspozycji produktów
w punktach sprzedaży, witryny wystawowe, stojaki na zegarki,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, formowanie
produktów syntetycznych, frezowanie, szlifowanie, wycinane szablonów, laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych,
obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji
form z tworzyw sztucznych, przetwarzanie tworzyw sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, polerowanie.
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(210) 484067
(220) 2018 03 25
(731) DOLNIAK NORBERT AGROZAKUPY, Dominowo
(540) agrozakupy.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01, 15.07.03
(510), (511) 35 sprzedaż on-line, sprzedaż internetowa,
sprzedaż hurtowa i detaliczna części do maszyn rolniczych,
części do ciągników, części do pługów, akumulatorów, alternatorów, chłodnice, czujników ciśnienia, czujników klimatyzacji, dźwigni zmiany biegów, filtrów hydrauliczne, filtrów
oleju silnika, filtrów powietrza, szyb do ciągników, termostatów, uszczelek.
484068
(220) 2018 03 25
INSTALSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bogucin
(540) IS instal solutions
(210)
(731)

(210) 484064
(220) 2018 03 24
(731) SZMIT ALEKSANDRA POLIGRAF, Amsterdam, NL
(540) Under Fire

(531)

02.09.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.14
(510), (511) 25 odzież, odzież codzienna, odzież męska,
odzież damska, okrycia wierzchnie, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, obuwie, kurtki [odzież],
odzież dżinsowa, odzież wojskowa z khaki, nakrycia głowy,
okrycia głowy z daszkiem, czapki [nakrycia głowy], kapelusze,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, płaszcze,
bluzy sportowe, spodnie, szorty, spodenki, kombinezony, legginsy, spódnice, sukienki damskie, koszulki polo, t-shirt z krótkim rękawem, podkoszulki, bluzki, koszule, koszule eleganckie,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule z krótkimi rękawami, koszule z długimi rękawami, swetry, kamizelki, bezrękawniki, szaliki, szale, apaszki, chusty [odzież], paski.
(210) 484066
(220) 2018 03 24
(731) SBM Developpement, Ecully, FR
(540) PROTECT HOME

(531) 24.01.05, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, 5 preparaty do tępienia szkodników,
insektycydy, fungicydy, herbicydy, preparaty do niszczenia
chwastów.

(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne,
instalacje łazienkowe, instalacje chłodnicze, instalacje jonowymienne, instalacje zamrażające, instalacje toaletowe,
instalacje prysznicowe, instalacje wody gorącej, instalacje
do ogrzewania wodnego, czyste komory [instalacje sanitarne], instalacje do schładzania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do podgrzewania basenów, instalacje
do schładzania wody, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje
do zaopatrywania w wodę pitną, instalacje do oczyszczania,
odsalania i uzdatniania wody, instalacje kanalizacyjne, instalacje do odsalania, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do filtrowania wody,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zmiękczania
wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do oczyszczania wody, instalacje do przetwarzania ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje
do oczyszczania wód ściekowych, instalacje oczyszczające
do materiałów odpadowych, instalacje do oczyszczania
wody deszczowej, urządzenia i instalacje do odprowadzania
ścieków, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, zmiękczanie wody
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, instalacje do obróbki wody
w procesie osmozy, instalacje do sterylizacji, elektryczne
instalacje sanitarne, śluzy [instalacje sanitarne], instalacje
sanitarne przenośne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje do celów sanitarnych, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje grzewcze, przemysłowe instalacje
grzewcze, instalacje do odparowywania, urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje
grzewcze do cieczy, instalacje grzewcze na gaz, instalacje
grzewcze do powietrza, instalacje do wytwarzania pary, instalacje do wytwarzania pary, instalacje grzewcze o obiegu
zamkniętym, automatyczne instalacje do transportu popiołu, instalacje spalania do paliw kopalnych, instalacje grzewcze
zasilane energią słoneczną, instalacje grzewcze na energię
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słoneczną, instalacje grzewcze do roztworów azotanowych,
instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami gazowymi,
37 naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), instalacja systemów inżynierii środowiska, spawanie do celów naprawczych, 40 spawanie, usługi
spawalnicze, 42 projektowanie konstrukcji, projektowanie
budowlane, projektowanie konstrukcyjne, projektowanie
techniczne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, prace inżynieryjne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania inżynieryjne, inżynieria wodno-lądowa.
(210) 484070
(220) 2018 03 25
(731) KRÓL MARIUSZ E AND M, Starowa Góra
(540) Crazy Socks

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, skarpetki damskie, męskie, dziecięce, skarpetki antypoślizgowe, odzież, odzież damska, męska i dziecięca, 35 sprzedaż internetowa, sprzedaż hurtowa
i detaliczna skarpetek, skarpetek damskich, dziecięcych, męskich, sprzedaż odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej.
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(531) 27.05.01, 03.07.06, 18.01.21, 24.07.01, 26.11.21, 01.15.11
(510), (511) 35 sprzedaż opon, sprzedaż opon samochodowych, sprzedaż pomp głębinowych, konserwacja klimatyzacji, naprawa klimatyzacji, serwis klimatyzacji samochodowych, serwis pomp głębinowych, montaż szyberdachów,
37 wulkanizacja opon, wulkanizacja opon samochodowych,
wymiana opon, wyważanie opon, naprawa opon, konserwacja i naprawa opon, ustawianie zbieżności opon, usługi
w zakresie montażu opon, przegląd samochodów, naprawy
samochodów, naprawa karoserii samochodowych, obsługa
i naprawa samochodów, serwis opon, serwis klimatyzacji samochodowych, wymiana oleju.
484074
(220) 2018 03 26
ZAKŁAD MIĘSNO-WĘDLINIARSKI KAMINIARZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Święciechowa
(540) KAMINIARZ 1926
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, boczek, przetwory mięsne, 35 usługi
w zakresie sprzedaży mięsa, boczku i przetworów mięsnych.
(210) 484082
(220) 2018 03 26
(731) PIWEK MARCIN, Łaziska
(540) FRIDAY BOXING NIGHT

484072
(220) 2018 03 25
PROVISUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) VISUM Q KOREKCJA WAD WZROKU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi laserowej korekty wzroku, usługi optyczne, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek
optycznych, optometria, usługi badania wzroku, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi optometryczne, usługi przesiewowych badań wzroku.
484073
(220) 2018 03 25
KACZOR TOMASZ ZAKŁAD USŁUG
ELEKTROMECHANICZNYCH, Jelonek
(540) KACZOR SERWIS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, bilety, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, drukowane rozkłady,
etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki],
fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, karty, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], papier, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, ulotki, zawiadomienia [artykuły papiernicze], 25 buty
sportowe, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], obuwie, odzież, spodenki bokserskie, buty do boksu,
28 rękawice bokserskie, ringi bokserskie, bokserskie worki
treningowe, nadmuchiwane worki bokserskie, zabawki
do boksowania, 35 agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednic-
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twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi menadżerskie dla sportowców, usługi public
relations, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 38 agencje informacyjne,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych
online, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
41 dostarczania filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie meczów bokserskich, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, rozrywka
w postaci zawodów bokserskich, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych,
usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych.
484091
(220) 2018 03 27
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) JONA
(210)
(731)
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ralne suplementy diety dla ludzi, napoje witaminizowane,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
ludzi, preparaty multiwitaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, napoje ziołowe do użytku leczniczego,
zioła lecznicze, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin
leczniczych.
484095
(220) 2018 03 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) DUO STAWY
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety do spożycia dla
ludzi, suplementy zdrowej diety składające się głownie z minerałów, witaminowe suplementy diety do spożycia dla
ludzi, suplementy zdrowej diety składające się głównie z witamin, suplementy diety do celów odżywczych, preparaty
mineralizowane, preparaty zawierające glukozaminę, suplementy diety w formie tabletek rozpuszczalnych, suplementy odżywcze do spożycia przez ludzi, 32 preparaty do produkcji napojów zawierające glukozaminą, tabletki musujące
do produkcji napojów z glukozaminą, napoje zawierające
glukozaminę.
484101
(220) 2018 03 27
ARDURA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ARDURA CONSULTING
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 14.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 doradztwo komputerowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.
(210) 484102
(220) 2018 03 27
(731) EKO DREWNO A. NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Kryniczno
(540) ekodrewno

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki.
484092
(220) 2018 03 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Verbascon
(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, mine(210)
(731)

(531) 05.01.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 19 drewno, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, deski kompozytowe, drewniane deski tarasowe,
drewniane deski sufitowe, drewniane deski elewacyjne, drewniane panele akustyczne na sufity, panele drewniane, legary
drewniane, krokwie drewniane, pokrycia dachowe z gontów,
belki drewniane, laminaty drewniane, elewacje drewniane,
deski drewniane, płyty drewniane, podłogi drewniane, parkiety, drewniane pokrycia podłogowe, okładziny drewniane,
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boazerie, boazerie z drewna, drewniane deski tarasowe, płyty
wiórowe z drewna, płyty ze sklejki, elementy konstrukcyjne
z drewna, panele ogrodzeniowe (niemetalowe-), ogrodzenia
niemetalowe, fasady z materiałów niemetalowych, elementy
fasad z materiałów niemetalowych, słupki ogrodzeniowe (niemetalowe-) budowle drewniane, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, budki ogrodowe z drewna,
przenośne konstrukcje drewniane, słupy drewniane, profile
drewniane, kształtki drewniane, kątowniki niemetalowe, listwy
niemetalowe, drewniane listwy profilowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy konstrukcyjne
z drewna, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku
w budownictwie, 20 blaty [części mebli], blaty kuchenne,
blaty robocze, półki [meble], 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich
towarów jak: farby, oleje, impregnaty, lakiery, bejce, lakierobejce do drewna, pędzle, szczotki, wałki do malowania i olejowania drewna, metalowe drobne wyroby, metalowe wkręty
do drewna i konstrukcji drewnianych, wsporniki metalowe,
uchwyty z metalu, kątowniki metalowe, półprodukty z aluminium lub jego stopów, profile aluminiowe, drewno, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, deski kompozytowe,
drewniane deski tarasowe, drewniane deski sufitowe, drewniane deski elewacyjne, drewniane panele akustyczne na sufity, panele drewniane, legary drewniane, krokwie drewniane,
pokrycia dachowe z gontów, belki drewniane, laminaty drewniane, elewacje drewniane, deski drewniane, płyty drewniane,
podłogi drewniane, parkiety, drewniane pokrycia podłogowe,
okładziny drewniane, boazerie, boazerie z drewna, drewniane
deski tarasowe, płyty wiórowe z drewna, płyty ze sklejki, elementy konstrukcyjne z drewna, panele ogrodzeniowe (niemetalowe-), ogrodzenia niemetalowe, fasady z materiałów
niemetalowych, elementy fasad z materiałów niemetalowych,
słupki ogrodzeniowe (niemetalowe-) budowle drewniane,
domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych,
budki ogrodowe z drewna, przenośne konstrukcje drewniane, słupy drewniane, profile drewniane, kształtki drewniane,
kątowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, drewniane listwy
profilowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy konstrukcyjne z drewna, niemetalowe elementy
konstrukcyjne do użytku w budownictwie.
(210) 484110
(220) 2018 03 27
(731) MP MEBLE POPŁAWSCY SPÓŁKA JAWNA, Piątki
(540) mp MP NIDZICA

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12, 25.05.01, 25.05.02
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, meble tapicerowane w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy,
zestawy mebli tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane, meble kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli do jadalni, meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli modułowych,
łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym wyściełane, stojaki na czasopisma, barki ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy,
regały, lustra, ramy luster i obrazów, 35 prowadzenie akcji
promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci
internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych- druków,
prospektów, broszur, katalogów, ulotek, folderów, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie pro-
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duktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu
w zakresie towarów: meble, meble wypoczynkowe, meble
tapicerowane w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi,
sofy, pufy, zestawy mebli tapicerowanych, meble biurowe,
meble gabinetowe, meble sypialniane, meble kuchenne,
meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli do jadalni,
meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli
modułowych, łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym wyściełane,
stojaki na czasopisma, barki ruchome, kredensy, serwantki,
komody, szafy, regały, lustra, ramy luster i obrazów, usługi
w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej,
42 usługi w zakresie projektowania mebli, projektowania
wnętrz, aranżacji wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
(210) 484113
(220) 2018 03 27
(731) MIKOŁAJCZYK NORBERT NOORBI, Warszawa
(540) NOVA SUSHI

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.
(210) 484130
(220) 2018 03 27
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) KAMAGRA
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, guma do żucia do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające,
lecznicze pastylki do ssania, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, odżywcze suplementy diety, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, preparaty androgenowe,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem,
suplementy ziołowe, żele do stymulacji seksualnej, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, 10 prezerwatywy, prezerwatywy o właściwościach plemnikobójczych,
prezerwatywy do celów higienicznych, prezerwatywy do celów medycznych, prezerwatywy ze środkami plemnikobójczymi, prezerwatywy do celów profilaktycznych, 32 napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje izotoniczne [nie do celów medycznych].
(210) 484136
(220) 2018 03 27
(731) KULCZYK GRAŻYNA, Tschlin, CH
(540) Art & Fashion Forum by Grażyna Kulczyk
(510), (511) 41 pokazy na żywo w celach rozrywkowych,
rozrywka w formie pokazów mody, prowadzenie warsztatów
i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, usługi edukacyjne
i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi galerii
sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy teleko-
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munikacyjnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki
lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych.

pozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne,
usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz.

484156
(220) 2018 03 28
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) OFFICYNA
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public relations,
36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajem
powierzchni biurowej, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, wynajem
mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem nieruchomości,
37 budownictwo, konsultacje budowlane, budownictwo
przemysłowe, budowa biur, wznoszenie centrów, 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie
dekoracji wnętrz.

(210) 484165
(220) 2018 03 28
(731) SZENEJKO GRZEGORZ, Biała Podlaska
(540) Optimum Go

(210)
(731)

484157
(220) 2018 03 28
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) OFFICYNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi public relations, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań, pobieranie
czynszu, wynajem nieruchomości, 37 budownictwo, konsultacje budowlane. budownictwo przemysłowe, budowa biur,
wznoszenie centrów handlowych, 39 wynajmowanie garaży,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym-

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, biura pośrednictwa
pracy, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41 doradztwo zawodowe.
484167
(220) 2018 03 28
ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębe
(540) ADECON
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzenia w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, 39 transport.
484168
(220) 2018 03 28
WIERZBICKA DOROTA CENTRUM MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO I CENTRUM SZKOLENIOWE,
Białystok
(540) mpB MAKIJAŻ PERMANENTNY BIAŁYSTOK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
sprzedaży bezpośredniej kosmetyków i środków perfumeryjnych, substancji dietetycznych dla celów medycznych,
suplementów diety, żywności dietetycznej dla celów leczniczych, 41 usługi szkoleniowe w zakresie makijażu, zwłaszcza
makijażu permanentnego, organizowanie szkoleń w zakresie kosmetyki, organizowanie wystaw i pokazów kosmetyków, organizowanie konkursów makijażu, organizowanie
konkursów piękności, prowadzenie kursów doskonalenia
zawodowego i kursów korespondencyjnych w zawodzie kosmetyczka, organizowanie i prowadzenie konferencji specjalistycznych w branży kosmetycznej, publikowanie innych niż
reklamowe tekstów edukacyjnych w dziedzinie kosmetyki
i kosmetologii, 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie ma-
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kijażu, usługi wizażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi tatuażu zmywalnego, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi manicure i pedicure, usługi masażu.
484192
(220) 2018 03 28
FABRYKA NARZĘDZI FANAR SPÓŁKA AKCYJNA,
Ciechanów
(540) 800X

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 7 gwintowniki i narzynki wysokowydajne maszynowe lub obsługiwane mechanicznie.
(210) 484193
(220) 2018 03 28
(731) PRUDŁO MARCIN, Warszawa
(540) KOLTAT
(510), (511) 14 kolczyki.
(210) 484194
(220) 2018 03 28
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) REXONA START FRESH
(510), (511) 3 mydła, detergenty, preparaty do wybielania,
środki czyszczące, produkty perfumeryjne, woda toaletowa,
woda po goleniu, woda kolońska, olejki eteryczne, preparaty
do aromaterapii, preparaty do masażu, dezodoranty i antyperspiranty, produkty do pielęgnacji skóry głowy i włosów,
szampony i odżywki, farby do włosów, produkty do stylizacji włosów, pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty toaletowe inne niż do celów medycznych, preparaty do kąpieli
i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, oleje, kremy
i balsamy do skóry, preparaty do golenia, preparaty przed
i po goleniu, preparaty do depilacji, preparaty do opalania
i emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
kosmetyki, preparaty do makijażu i demakijażu, wazelina,
preparaty do pielęgnacji ust, talki, bawełniana wata kosmetyczna, bawełniane pałeczki, kosmetyczne płatki, kosmetyczne chusteczki, wstępnie nawilżane i nasączane waciki
i chusteczki, maski kosmetyczne, maski do twarzy.
(210) 484196
(220) 2018 03 28
(731) WITKOWSKI JACEK KAJETAN, Warszawa
(540) Czyste Łapki
(510), (511) 44 strzyżenie zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych,
pielęgnacja urody zwierząt, usługi kosmetyczne dla zwierząt,
usługi mycia zwierząt domowych, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, strzyżenie psów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi
w zakresie pielęgnacji psów, usługi kosmetyczne dla kotów.
484197
(220) 2018 03 28
KOWALSKA AGNIESZKA MONIKA LIBERTYN MEDIA,
Warszawa
(540) LIBERTYN.eu

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 35 rozpowszechnianie reklam, projektowanie
materiałów reklamowych, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
produkcja filmów reklamowych, reklama, 41 publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, fotografia, udostępnianie filmów
online nie do pobrania.
484198
(220) 2018 03 28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWE MAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszno
(540) GOLDPRIME
(510), (511) 16 papier toaletowy, rolki papieru toaletowego,
papierowe chusteczki toaletowe, papier toaletowy w rolkach,
ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki
kuchenne w rolkach, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki
papierowe do twarzy, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe do demakijażu, ręczniki papierowe do czyszczenia,
higieniczne ręczniki papierowe do rąk, chusteczki higieniczne,
chusteczki toaletowe, chusteczki higieniczne papierowe, chusteczki do nosa papierowe, papierowe chusteczki do mycia,
papierowe chusteczki do wycierania, chusteczki papierowe
do demakijażu, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do twarzy z papieru, szorstkie chusteczki
[do użytku toaletowego], chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, chusteczki papierowe do usuwania makijażu,
kartony do pakowania, blistry do pakowania, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, torby papierowe do pakowania, folie bąbelkowe do pakowania,
pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery
do pakowania, brązowy papier do pakowania, taśmy klejące
do pakowania, papier do pakowania prezentów, dekoracyjny papier do pakowania, pojemniki papierowe do pakowania, ozdobne kokardy do pakowania, kokardy do pakowania
ozdobnego, folia do pakowania prezentów, papier do pakowania żywności, koperty papierowe do pakowania, papierowe torebki do pakowania, kartony z tektury do pakowania,
folie do pakowania artykułów żywnościowych, tace kartonowe do pakowania żywności, materiały do pakowania z papieru, folie z polipropylenu do pakowania, kartonowe pudełka
[do pakowania przemysłowego], papierowe wstążki do pakowania prezentów, materiały do pakowania z kartonu, papier
metalizowany do pakowania prezentów, papier do owijania
i pakowania, kokardy papierowe do pakowania prezentów,
ozdobne kokardy papierowe do pakowania, papier do pakowania prochu strzelniczego, arkusze do pakowania z papieru,
folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, papier nasączony olejem używany do pakowania, worki z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, cienkie przezroczyste
folie samoprzylegające do pakowania, torby z folii bąbelkowej
do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, dozowniki sznurka do użytku przy pakowaniu, folia z octanu celulozy do pakowania, arkusze do pakowania z tworzyw
(210)
(731)
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sztucznych, kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, w formie składanej, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, torebki z tworzyw sztucznych
do pakowania lodu, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, materiały do pakowania
wykonane z krochmalu lub skrobi, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, nawijana
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności,
nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania
produktów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych,
folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, taśmy [introligatorstwo], taśmy introligatorskie,
taśmy papierowe, taśma klejąca, taśmy barwiące, taśmy z papieru, taśma klejąca pakowa, taśmy nasączone tuszem, taśmy
kauczukowe [artykuły papiernicze], taśmy papierowe do kalkulatorów, taśma klejąca [materiały piśmienne], podajniki
do taśmy klejącej, klejąca taśma [artykuły papiernicze], taśmy
do kodów kreskowych, taśmy elastyczne do użytku biurowego, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], taśmy
zabezpieczające z tworzyw sztucznych, taśmy z dekoracyjnego papieru (tanzaku), taśmy przylepne do celów biurowych,
taśmy klejące do celów papierniczych, taśma uszczelniająca
do celów biurowych, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, dozowniki
taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśma do woreczków na żywność do użytku w zamrażarkach,
papier do pieczenia, torby papierowe do użytku przy pieczeniu, worki na śmieci, papierowe worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, winylowe worki na śmieci do użytku domowego, worki na śmieci
z papieru [do użytku domowego], worki na śmieci z tworzyw
sztucznych [do użytku domowego], worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do wytrawiania w kształcie długopisów, automatyczne dozowniki taśmy klejącej do użytku biurowego, automatyczne dozowniki
spinaczy do papieru do użytku biurowego i papierniczego,
papier silikonowy, papier śniadaniowy, papier parafinowy, papier tłuszczoszczelny, koperty bąbelkowe, 21 dozowniki na papier toaletowy, dozowniki papieru toaletowego, zasobniki
papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, stojaki
na papier toaletowy, uchwyty do rolek papieru toaletowego,
stojaki do rolek papieru toaletowego, dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], drążki na ręczniki, wieszaki na ręczniki, kosze na ręczniki,
wieszaki prętowe na ręczniki, stojaki na ręczniki kuchenne,
uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wieszaki - obręcze na ręczniki [wyposażenie
łazienek], wieszaki - kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek],
drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, wieszaki - kółka
na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, dozowniki chusteczek
do twarzy, chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych,
pokrowce [przykrycia] na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, papierowe foremki do pieczenia, dozowniki serwetek,
dozowniki słomek, dozowniki mydła, dozowniki szamponu,
dozowniki do serwetek, dozowniki do przypraw, dozowniki
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do detergentów, dozowniki do kosmetyków, przenośne dozowniki do napojów, dozowniki do ręczników papierowych,
dozowniki mydła w płynie, dozowniki żelu pod prysznic, dozowniki mydła do rąk, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki produktów do utrwalania włosów, dozowniki kremów
do pielęgnacji skóry, dozowniki papieru do celów kuchennych,
dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, dozowniki do płynów stosowane
z butelkami, dozowniki ściereczek celulozowych do użytku
domowego, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem,
dozowniki ręczników do rąk, niezamontowane na stałe, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki do serwetek papierowych [inne niż mocowane na stałe],
dozowniki do folii samoprzylegającej [inne niż mocowane
na stałe], dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia.
(210) 484199
(220) 2018 03 28
(731) HOC RADOSŁAW LA MIMI, Latchorzew
(540) LA MIMI

(531) 05.13.25, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria.
484210
(220) 2018 03 29
MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) MANSERVICE AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.03.23, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy (biura).
(210) 484211
(220) 2018 03 29
(731) KURAN MACIEJ, Toruń
(540) hard tea

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 33 preparaty do produkcji napojów alkoholowych, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

484212
(220) 2018 03 29
TROJANEK JERZY, Częstochowa
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(540) tlenmed

fizykoterapia, aromaterapia, masaże, klinika medyczna, opieka zdrowotna, konsultacje lekarskie, porady psychologiczne,
porady dotyczące zdrowego odżywiania i dietetyki, salony
piękności, usługi kosmetyczne, usługi medycyny kosmetycznej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, usługi w zakresie
higieny i urody, usługi odnowy biologicznej, chirurgia plastyczna, usługi stomatologiczne.

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 higiena i pielęgnacja urody, udostępnianie
obiektów i sprzętu saun, usługi doradcze dotyczące urody,
usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi sauny na podczerwień, usługi terapeutyczne,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210)
(731)

484216
(220) 2018 03 29
WACHOWSKA-KOWALSKA ELŻBIETA INTERJACHT.PL,
Gajewo
(540) INTERJACHT
(510), (511) 39 transport, organizowanie w podroży, w tym
systemy rezerwacji jachtów, wypożyczanie łodzi i jachtów,
statków, organizowanie podróży, organizowanie wypoczynku - usługi rejsów na jachtach, rezerwowanie miejsc na podróże, wynajmowanie statków, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek morskich, 41 usługi sportowe
i kulturalne, w tym wypożyczanie sprzętu sportowego, informacje o wypoczynku, informacja o rozrywce, informacja
o rekreacji.
(210)
(731)

(210) 484217
(220) 2018 03 29
(310) 017816431
(320) 2018 02 15
(330) ME
(731) mo.studio project GmbH, Meerbusch, DE
(540) mo.studio
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, architektura, projektowanie dekoracji
wnętrz, usługi inżynieryjne, usługi graficzne.
(210) 484218
(220) 2018 03 29
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) HIGHLANDER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky, napoje alkoholowe na bazie whisky, napoje alkoholowe
z dodatkiem whisky.
484219
(220) 2018 03 29
WILIŃSKI TOMASZ CENTRUM REHABILITACJI
SPORTOWEJ, Warszawa
(540) SMILE & BEAUTY KLINIKA ZDROWIA I URODY
(210)
(731)

484225
(220) 2018 03 29
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG,
Neckarsulm, DE
(540) Fabryka Smaków Kaufland
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie informacji handlowej i usługi w zakresie informacji i porad dla konsumentów takie jak usługi
aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi
agencji, organizowanie prezentacji w celach biznesowych,
organizowanie zakupów zbiorowych, usługi w zakresie wyceny, organizowanie konkursów, działalność agencyjna,
usługi importu i eksportu, usługi pośrednictwa i negocjacji,
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich, usługi subskrypcji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do artykułów spożywczych,
napojów, wyrobów tytoniowych, produktów medycznych,
ortopedycznych i kosmetycznych, tekstyliów, odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry, mebli, wyposażenia domów, artykułów gospodarstwa domowego, elektrycznych domowych
urządzeń radiowych i telewizyjnych, instrumentów muzycznych, wyrobów metalowych, powłok, artykułów konstrukcyjnych i do samodzielnego wykonania, książek, czasopism,
gazet, artykułów papierniczych i biurowych, pojazdów samochodowych, samochodów i części do nich oraz akcesoriów samochodowych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu rzeczy
w związku z wyżej wymienionymi usługami o ile są one ujęte
w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie,
43 usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, stołówki.
(210) 484227
(220) 2018 03 29
(731) KMIEĆ MICHAŁ PRACOWNIA M13, Głowno
(540) kolej na kobiety

(531)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie treningów w zakresie medycyny, zdrowia, higieny i urody, 44 rehabilitacja, fizjoterapia,

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
02.09.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 reklama, prace biurowe, administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, 41 nauczanie, szkolenia, warsztaty, rozrywka, wydarzenia kulturalne,
pokazy mody, rekreacja, działalność sportowa i kulturalna,
festiwale.

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

484231
(220) 2018 03 29
KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
(540) bactirex
(510), (511) 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa
uzupełniająca, prefiks paszowy.

(210)
(731)

484234
(220) 2018 03 29
PITAX.PL ŁATWE PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PITax
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
danych, przenośne pamięci komputerowe, elektronicznie,
optycznie, magnetycznie zapisane dane i oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków, usługi
przygotowania zeznań podatkowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wszystkie usługi powyższe świadczone także za pomocą
Internetu, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama,
reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie,
aktualizacja, wypożyczanie, powielanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, udostępnianie platformy informatycznej
umożliwiające wygodne wypełnianie formularzy w wersji
elektronicznej, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi konwersji danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, wypożyczanie serwerów (hosting), wynajmowanie powierzchni dyskowej komputerów, wypożyczanie programów komputerowych, wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi
prawne, licencjonowanie programów komputerowych,
licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe usługi świadczone
także za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

(210) 484236
(220) 2018 03 28
(731) SIEKLUCKI ARTUR, Węgrzce
(540) B BARONT EKSKLUZYWNE WNĘTRZE

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.14
(510), (511) 19 drewno, w tym drewniane elementy budowlane, wykończeniowe i dekoracyjne, belki, deski i panele
drewniane, schody niemetalowe, wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, 20 meble drewniane,
40 usługi stolarskie, 42 projektowanie budowlane, projektowanie mebli.
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(210) 484242
(220) 2018 03 29
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) ApoFindarts DUO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy
diety.
484248
(220) 2018 03 29
KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) KONSHURT 100% Polskiego Kapitału

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17,
27.07.01, 27.07.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18,
26.01.21, 24.17.05, 24.17.07, 26.02.07
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów
spożywczych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
i usług z nimi związanych, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w hurtowni lub sklepie z artykułami spożywczymi: w tym z żywnością i napojami,
wyrobami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi, usługi
agencji importowo-eksportowej.
(210) 484258
(220) 2018 03 30
(731) KACPRZAK MARIUSZ, Łódź
(540) DOCTORLIFE
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię
lniane, tran, zioła lecznicze.
(210) 484263
(220) 2018 03 30
(731) M3 PACHUCKI ZAWADKA SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) podłogarnia
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: drzwi, paneli
podłogowych, paneli ściennych, parkietów, podłóg drewnianych klejonych, deski barlineckiej, wykładzin oraz wszelkich
akcesoriów i chemii związanej z układaniem podłóg, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej.
(210) 484272
(220) 2018 03 30
(731) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo
(540) BIO MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.14,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.11.13,
14.11.01
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, sympozjów,
konferencji, kongresów, 44 salony piękności, ośrodki zdrowia,
usługi medyczne, pomoc medyczna, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi, masaż, implantacja włosów, chirurgia
plastyczna, usługi medycyny alternatywnej, usługi z zakresu
medycyny estetycznej, usługi medyczne związane z liposukcją, usługi medyczne związane z iniekcjami śródtkankowymi, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi
związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu
medycznego.
(210) 484273
(220) 2018 03 30
(731) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo
(540) BIO ORTOPEDA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.15.25
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prenumeraty czasopism (dla osób trzecich),
44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania
zdrowia, przywracania lub poprawy zdrowia, usługi medyczne, diagnostyka medyczna, badania i konsultacje medyczne, chirurgia z zakresu ortopedii i medycyny estetycznej,
fizykoterapia, fizjoterapia, masaż, badania USG, pracownie
ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka
medyczna, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, kliniki medyczne,
lecznice - prywatne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna, rehabilitacja fizyczna, kliniki,
przychodnie, chirurgia plastyczna, usługi medycyny alternatywnej, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne,
usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie
sprzętu medycznego.
(210)
(731)

484276
(220) 2018 03 30
SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno

89

(540) Kolastyna technologia innowacyjnej ochrony
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne
niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych,
błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło
migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek
lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe,
ołówki do brwi, paski wybielające zęby, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub
dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, suche szampony, szampony, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda kolońska,
woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, (szampony
lecznicze, środki lecznicze przeciw poceniu się, wazelina
do celów medycznych.
(210) 484279
(220) 2018 03 30
(731) MICHALESKUL WOJCIECH AEA TECHNIQUE, Gliwice
(540) rotametry.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16, 26.11.03, 20.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem sieci Internet w związku z rotametrami, instrumentami pomiarowymi, urządzeniami do monitorowania, liczenia, wyrównywania i kalibracji, kontrolerami (regulatorami),
urządzeniami do testowania i kontroli jakości, elektrycznymi
lub elektronicznymi modułami kontrolno - sterującymi, czuj-
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nikami używanymi do kontroli urządzeń, 37 usługi doradcze związane z instalacją rotametrów, usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń i instrumentów pomiarowych, urządzeń do monitorowania, liczenia,
wyrównywania i kalibracji, kontrolerów (regulatorów), urządzeń do testowania i kontroli jakości, elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno - sterujących, czujników
używanych do kontroli urządzeń, 42 usługi pomiarowe, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo
techniczne, doradztwo w zakresie badań przemysłowych,
projektowanie techniczne, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych.
484288
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) NEUTRAL VC 180
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.25, 15.03.05, 15.03.09, 01.01.04
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)

484290
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

Nr ZT19/2018

(540) GLANZPUR VC 240

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.01, 07.03.06
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484291
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 167
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
(210)
(731)

Nr ZT19/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484292
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-STONE VC 693
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 14.01.02, 14.01.03,
27.05.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.
(210)
(731)

484294
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) PARKIET BŁYSK VC 340

(531) 07.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie ),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484295
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 350
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
(210)
(731)
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do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484296
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 137
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)

484297
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) HD FLOOR PROTECT VC 370
(210)
(731)

Nr ZT19/2018

(531) 07.15.05, 15.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484298
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) easy glass VC 177
(210)
(731)

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
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czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484299
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GRUNDMAX VC 156
(210)
(731)

(531) 07.15.05, 15.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484300
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) easy gel VC 117
(210)
(731)
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(531) 01.01.03, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.
484301
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-HAND VC 610
(210)
(731)

(531)

02.09.14, 02.09.16, 01.15.15, 01.15.21, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
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czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484302
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VOBEST VC 244
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.15.09, 15.03.05, 15.03.09, 25.07.03
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484304
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) easy grease VC 167
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 01.01.03, 01.01.09, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.
484305
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) KATOPOL VC 171
(210)
(731)

(531) 16.01.06, 16.01.08, 16.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
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nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.
484306
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) RAPTOPUR VC 100
(210)
(731)

(531) 25.07.03, 12.03.03, 12.03.04, 14.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484316
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 100
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro(210)
(731)

95

wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484317
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) easy furni VC 137
(210)
(731)

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej
klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki
do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg
i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty
konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produk-
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ty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

ty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

484318
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 124
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.

484320
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 110
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

(210)
(731)

484319
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) PIKAPUR VC 110
(210)
(731)

(531) 07.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej
klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki
do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg
i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty
konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produk-

(210)
(731)

484321
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) TILISOFT VC 190
(210)
(731)

(531) 11.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
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cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
484322
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 340
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(210)
(731)

(210)
(731)

484323
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) VC 244
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484324
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 117
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)
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484325
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 410
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.
(210)
(731)

484326
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 240
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)

484327
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 180
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli(210)
(731)
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zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484328
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 123
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.
(210)
(731)

484329
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 147
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa(210)
(731)
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mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
484330
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 156
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
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prawnej, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów, usługi wsparcia prawnego.
(210) 484338
(220) 2018 03 30
(731) KLUB JAGIELLOŃSKI, Kraków
(540) 100 pkt. pola-app.pl

(210)
(731)

(210) 484335
(220) 2018 03 30
(731) PILECKI KAROL, Białystok
(540) dekstro

(531) 01.17.25, 29.01.13, 27.05.01, 24.15.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, 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, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
(210) 484341
(220) 2018 03 30
(731) The Orb Factory Limited, Halifax, CA
(540) Plush Craft Fabric by Number

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.11
(510), (511) 28 gry, zabawki, zestawy składające się z tkanin,
szablonów, narzędzi, sztucznej biżuterii lub innych elementów ozdobnych.
(210) 484354
(220) 2018 03 31
(731) IZYDORCZYK MICHAŁ IZI, Rożno-Parcele
(540) Hyćka

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych,
opinie prawne, obsługa prawna podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych, doradztwo prawne w zakresie własności
intelektualnej, porady prawne w zakresie franchisingu, usługi prawnicze w zakresie nadzoru licencjonowania własności
intelektualnej, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, usługi mediacji, usługi prawnicze świadczone drogą elektroniczną, świadczenie pomocy
prawnej, w szczególności porady i konsultacje prawne, zastępstwo prawne i procesowe, usługi w zakresie pomocy

100

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 05.05.20, 26.04.02, 05.03.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, preparaty
do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, napoje
na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje sorbety, syropy
do napojów, 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe,
napoje alkoholowe, aperitify, napoje alkoholowe destylowane, gorzkie nalewki, napój alkoholowy cydr, jabłecznik,
alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje alkoholowe zawierające owoce
czarnego bzu, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, ekstrakty owocowe z alkoholem, alkohole wspomagające trawienie, likiery wspomagające trawienie, wino z wytłoczyn winogronowych, wino, whisky, rum, wódka.
484366
(220) 2018 04 03
FOLMAX OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żychlin
(540) folmax opakowania Sp. z o.o.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 14.09.07, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone.
484368
(220) 2018 04 03
MARCINKOWSKI VEL MARCINIAK TOMASZ VELMARK,
Łódź
(540) DNA NEGOCJATORA
(510), (511) 35 analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników,
usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, 41 szkolenia
w zakresie umiejętności pracowniczych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, nauczanie, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi nauczania
umiejętności komunikacyjnych, usługi w zakresie wykładów
związane z umiejętnościami sprzedażowymi, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu.
(210)
(731)

(210) 484369
(220) 2018 04 03
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIOTON

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16, 29.01.13, 24.17.25, 01.13.15
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, preparaty biochemiczne do celów
naukowych, substancje chemiczne do użytku w przemyśle
biochemicznym, substancje chemiczne do użytku w produkcji leków, odczynniki do badań medycznych, odczynniki chemiczne do celów niemedycznych, gazy przemysłowe, gazy
obojętne, inne niż do celów medycznych, enzymy do celów
naukowych, enzymy do celów przemysłowych, 3 kosmetyki,

Nr ZT19/2018

środki do higieny jamy ustnej, 5 produkty farmaceutyczne,
preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki do użytku medycznego, odczynniki
stosowane w genetycznej diagnostyce medycznej, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej,
odczynniki do diagnostyki klinicznej, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki biologiczne do celów medycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, gazy do użytku
dentystycznego, gazy do celów medycznych, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, pieluchy
dla niemowląt i dorosłych, opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad
niemowlętami, odzież medyczna, jednorazowe rękawice
ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki
do celów weterynaryjnych, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, przyrządy i przybory
dentystyczne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli,
urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia
ran, 35 reklama, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi agencji reklamowych, produkcja reklam, zarządzanie w działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, badania rynkowe, analizy rynku,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa w handlu,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi pośrednictwa finansowego, 37 instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń i przyrządów medycznych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury
medycznej, 39 transport, spedycja, pakowanie i składowanie towarów, konfekcjonowanie towarów, magazynowanie
celne, przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym,
usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, 40 usługi
drukowania, usługi składania druku, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania druków [cięcie],
41 nauczanie, kształcenie, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, medyczne
usługi edukacyjne, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, usługi wydawnicze, wydawanie publikacji medycznych, publikowanie tekstów medycznych, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, laboratoria medyczne, medyczne usługi laboratoryjne, medyczne
badania naukowe, badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne, testowanie środków farmaceutycznych,
kontrola środków farmaceutycznych, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej,
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
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do użytku z technologią medyczną, pisanie programów
komputerowych do zastosowań medycznych, 44 usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, porady w zakresie farmakologii, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, informacja medyczna,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
medycznych, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy
za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, 45 usługi związane z ochroną własności przemysłowej, zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi.
(210) 484377
(220) 2018 04 03
(731) DEC YULEK STEVEN, Kowiesy
(540) STEELSHIELD
(510), (511) 2 smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne,
4 smary, smary syntetyczne, smary okrętowe, smary do pojazdów, smary wiertnicze, smary uniwersalne, smary stałe, smary
przemysłowe, smary do maszyn, smar do sków, smary penetrujące korozję, smary w sprayu, smary do łańcuchów, smary
do broni, smary do skór, smary do smarowania odkrytych
przekładni zębatych, smary do silników i urządzeń, niechemiczne dodatki do smarów, syntetyczne oleje do smarowania,
smary stosowane do celów technicznych, tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemysłowych, wosk, wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt],
6 kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe],
pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, sejfy elektroniczne,
8 bagnety, broń biała, w tym boczna, noże, noże myśliwskie,
ostrza [broń], sztylety, torby na noże, ostrza do noży, 9 lornetki,
lupy [optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki
inteligentne, 13 amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły
pirotechniczne, broń palna, broń palna sportowa, broń z gazem łzawiącym, celowniki inne niż teleskopowe, do broni
palnej, karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy
karabinowe, lusterka celownicze do broni, pistolety [broń],
pistolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut
ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, broń automatyczna, broń pneumatyczna, broń ręczna,
proce [broń], wiatrówki [broń], kusze [broń], miotacze ognia
[broń], bezodrzutowa broń palna, futerały na broń, tłumiki dla broni, pociski do broni, przybitki do broni, magazynki
do broni, naboje do broni, części składowe broni, pokrowce
na broń palną, pochwy na broń palną, wyciory do broni palnej, pasy do broni palnej, rękojeści do broni palnej, pojemniki
do przechowywania broni, paski naramienne do broni, broń
generująca impuls elektromagnetyczny, broń przewodząca
energię elektryczną (CEW), przybory do czyszczenia broni
palnej, załadowane magazynki do broni palnej, reflektory lufowe do broni palnej, zamki bezpieczeństwa do broni palnej,
celowniki otwarte do broni palnej, blokady na spust do broni
palnej, statywy trójnożne do broni palnej, statywy jednonożne do broni palnej, statywy dwunożne do broni palnej, torby
na broń palną [dokładnie dopasowane], osłony na celowniki
do broni palnej, kolby na proch do broni palnej, dodatkowe
komory ładunkowe do broni palnej, tarcze ochronne przystosowane do broni palnej, pasy na amunicję do automatycznej
broni palnej, urządzenie do zbierania łusek nabojów do półautomatycznej broni palnej, 20 stojaki na broń, szafki zamykane,
szafki ze schowkami, szafy, 35 usługi w zakresie prowadzenia
hurtowni i sprzedaży hurtowej obejmujące sprzedaż następujących towarów: smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary do broni, smary do konserwacji skór,
smary do pasów, smary przemysłowe, tłuszcze do smarowa-
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nia, wazelina do celów przemysłowych, wosk [surowiec], wosk
do nart, wosk do oświetlania, wosk do pasów, wosk karnauba,
wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt],
kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe],
pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała [boczna], noże, noże myśliwskie, ostra [broń],
sztylety, lornetki, lupy [optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amunicja, amunicja do broni
palnej, artykuły pirotechniczne, balistyczne pociski, bawełna
strzelnicza, broń harpunowa, broń palna, broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem łzawiącym, celowniki,
inne niż teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe,
kolby broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń],
szczotki do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumiki
do broni, walizki na karabiny, stojaki na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami, usługi w zakresie prowadzenia sklepu, w tym sklepu internetowego, oraz sprzedaży detalicznej
obejmujące sprzedaż następujących towarów: smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary do broni, smary
do konserwacji skór, smary do pasów, smary przemysłowe,
tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemysłowych,
wosk [surowiec], wosk do nart, wosk do oświetlania, wosk
do pasów, wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli,
wosk ziemny [ozokeryt], kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała [boczna], noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy [optyka], soczewki
optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amunicja,
amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, balistyczne pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń palna,
broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem łzawiącym, celowniki inne niż teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy karabinowe,
lusterka celownicze do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut ołowiany dla
myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, stojaki na broń,
szafki zamykane, szafki ze schowkami.
(210) 484378
(220) 2018 04 03
(731) STYBURSKI WOJCIECH, Kuklinów
(540) Futter Nova
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki, nasiona traw oraz ich mieszanki.
(210) 484380
(220) 2018 04 03
(731) ZIĘBA PIOTR BUILD-SPRAY SYSTEMS, Warszawa
(540) Planeta Budowlana
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w związku z: sprzętem do robót ziemnych, ręcznymi urządzeniami do budowy, ręcznymi narzędziami do budowy,
malowarkami i urządzeniami do drogownictwa, urządzeniami
do robót wykończeniowych, urządzeniami myjącymi, urządzeniami do robót dekoracyjnych, urządzeniami malarskimi,
narzędziami ręcznymi, kompresorami, podnośnikami towarowymi, urządzeniami do przemysłu lakierniczego, urządzeniami do zabezpieczania antykorozyjnego stali, podnośnikami
osobowymi, farbami, akcesoriami metalowymi, urządzeniami
konstrukcyjnymi, maszynami budowlanymi, sprzętem do robót ziemnych, materiałami budowlanymi, materiałami wykończeniowymi, materiałami izolacyjnymi, materiałami malarskimi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 37 serwis
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i naprawa mechaniczna sprzętu do robót ziemnych, ręcznych
urządzeń do budowy, ręcznych narzędzi do budowy, malowarek i urządzeń do drogownictwa, urządzeń do robót wykończeniowych, urządzeń myjących, urządzeń do robót dekoracyjnych, urządzeń malarskich. kompresorów, podnośników
towarowych, urządzeń do przemysłu lakierniczego, urządzeń
do zabezpieczania antykorozyjnego stali, podnośników osobowych, urządzeń konstrukcyjnych, maszyn budowlanych,
sprzętu do robót ziemnych, wynajem agregatów sprzętu
do robót ziemnych, ręcznych urządzeń do budowy, ręcznych
narzędzi do budowy, malowarek i urządzeń do drogownictwa,
urządzeń do robót wykończeniowych, urządzeń myjących,
urządzeń do robót dekoracyjnych, urządzeń malarskich, kompresorów, podnośników towarowych, urządzeń do przemysłu
lakierniczego, urządzeń do zabezpieczania antykorozyjnego
stali, podnośników osobowych, urządzeń konstrukcyjnych,
maszyn budowlanych, sprzętu do robót ziemnych, 41 usługi
szkoleniowe dotyczące budownictwa.
484381
(220) 2018 04 03
EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) Twister
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.13.99, 29.01.05, 27.05.01
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie.
(210) 484382
(220) 2018 04 03
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) DOLORCARE
(510), (511) 5 środki przeciwzapalne i przeciwbólowe,
10 emitujące światło i ciepło urządzenia medyczne do leczenia bólu.
(210) 484391
(220) 2018 04 03
(731) BRZEZIŃSKI RAFAŁ P.P.H.U. PORTO, Mosina
(540) HellDust

(531) 01.15.05, 02.09.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, obuwie, kurtki, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, spodnie, buty
sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, bluzki,
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koszule, T-shirty, odzież młodzieżowa, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży młodzieżowej, butów, torebek, akcesoriów modowych.
(210)
(731)
(540)

484394
(220) 2018 04 03
LEWCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia domu, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia
podróżne, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
od wypadków.
(210) 484397
(220) 2018 04 03
(731) ZAWROTNY ADAM MCM, Warszawa
(540) metry i centymetry
(510), (511) 2 farby do tkanin, kredy i pisaki do tkanin, barwniki do tkanin, 24 tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny w belkach, płaskie materiały włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy niepapierowe, tkaniny pokryte motywem rysunkowym
do haftowania, płótna do gobelinów i haftów, tekstylne chusteczki do nosa, tkaniny na zasłony, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do wyrobu koców, tkaniny
tekstylne do celów produkcyjnych, tkaniny na obicia i wyposażenia, jersey, flausz, ekoskóra, tiul, ortalion, tkaniny wodoodporne, żakard, materiały na stroje kąpielowe, jeans, neopren,
metki materiałowe do naprasowania, tkaniny plisowane, kocyki dziecięce, koce wełniane, koce do łóżeczek dziecięcych,
26 artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i oploty,
guziki, haczyki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, zamki błyskawiczne, dodatki ubraniowe, emblematy ozdobne, haftki,
ozdoby do kapeluszy, klamry, wkładki do kołnierzyków, lamówki, ozdoby do obuwia, opaski, sznurowadła do obuwia,
taśmy, wstążki, nici metalowe do haftowania, druty do robót
dziewiarskich, naparstki, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, gumy i zapięcia do szelek,
panele do wszycia, tekstylne łaty do naprasowania, napy,
zatrzaski, formy do wytwarzania pomponów, pompony,
tasiemki rypsowe, sznurki, sznurki ozdobne, sznurki, 40 obróbka tkanin, obrębianie tkanin, krojenie tkanin, drukowanie
na tkaninach, aplikacja motywów na tkaniny.
484399
(220) 2018 04 03
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) MAKSYMALNI
(210)
(731)
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(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe,
magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych
kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, urządzenia
do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz
zawierające treści multimedialne, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji
bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, 35 reklama, kreowanie
wizerunku firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne
obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów
w formie programów lojalnościowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie
danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych baz danych, analizy kosztów, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne, bankowość
telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi bankowości
osobistej, usługi finansowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie,
usługi finansowych baz danych, obsługa kredytów i pożyczek
ratalnych, obsługa kont bankowych, finansowanie pożyczek
i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa kart płatniczych,
pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów]
i forów internetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet,
intranet i extranet, transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, usługi pocztowe przy wykorzystaniu
Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi emisji treści
audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne tablice ogłoszeń.
484414
(220) 2018 04 04
SUPERBET KEMPISTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zakrze
(540) SUPERBET
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane,
kostka brukowa, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące
do produkcji kamieni, kamień, kamień budowlany, łupek,
łupki dachowe, dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, margiel wapienny, marmur, materiały
budowlane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni
drogowych, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, płoty,
parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania
wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płyty
parkietowe, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne
niemetalowe, sztuczny kamień.
484421
(220) 2018 04 04
POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE,
Gdańsk
(540) KOPNIJ CUKRZYCĘ
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bielizna osobista, buty sportowe, buty sznurowane, czapki,
35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur dla
potrzeb organizacji zawodów sportowych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi reklamowe
na rzecz osób trzecich, doradztwo promocyjno-reklamowe,
usługowe analizy kosztów zawodów sportowych, badania
opinii publicznej w zakresie zawodów sportowych, agencje
reklamowe oferujące takie usługi jak: reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków,
próbek, 41 wynajmowanie stadionów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, broszur oraz materiałów informacyjnych, kluby zdrowia,
opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych
i poradników, usługi propagowania kultury fizycznej, organizacja imprez kulturalnych, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, obsługa i prowadzenie kongresów, usługi poprawiania kondycji, usługi związane z organizacją, wypoczynku,
organizowanie mistrzostw sportowych dla dzieci.
(210)
(731)

484423
(220) 2018 04 04
SQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) SQM

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ekrany wideo, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, filmy rysunkowe, neony reklamowe,
ekrany projekcyjne, 35 doradztwo w dziedzinie strategii
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komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w public relations, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe, dekoracja wysiaw sklepowych, pokazy towarów,
37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
naprawa i konserwacja projektorów filmowych, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, 38 usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 40 usługi w zakresie
fotokompozycji, 41 produkcja filmów, innych niż reklamowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów],
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie komponowania
muzyki, redagowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem
urządzeń kinematograficznych, usługi pokazów filmowych,
42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi
studia nagrań, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań.
(210) 484442
(220) 2018 04 05
(731) KUŹMICZ MARIKA, Warszawa
(540) Fundacja Arton
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
484447
(220) 2018 04 04
AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) LOCO więcej przestrzeni

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 instalacje
sanitarne, 19 budowlane materiały niemetalowe.
484452
(220) 2018 04 04
TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Trzeci do pary
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane
filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone taśmy filmowe,
(210)
(731)
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wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo
z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej
czułości, naświetlone, naświetlone filmy o podwyższonej
czułości, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów
kinematograficznych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, 16 albumy kolekcjonerskie, ilustrowane albumy, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], broszury, kalendarze, książki upominkowe, książki informacyjne, książki
z plakatami, torby papierowe, 18 torby płócienne, torby podróżne, torby uniwersalne, torby sportowe, torby do pracy,
niewielkie torby podróżne,, torby na ramię, torby na odzież
sportową, torby na ubrania, torby na zakupy, torby na parasole, torby na książki, torby na wyjazdy weekendowe, torby
plażowe, torby turystyczne, 21 kubki, kubki porcelanowe,
kubki papierowe, kubki do kawy, kubki podróżne, 25 odzież,
swetry, odzież treningowa, szaliki [odzież], nauszniki
(odzież), kombinezony [odzież], kurtki [odzież], ogrzewacze rąk [odzież], pikowane kurtki [odzież], opaski na głowę
[odzież], 35 reklama w zakresie filmów kinowych, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna,
reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing,
reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych
odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników
telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki,
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
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dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudelka, naklejki i nalepki, notesy,
obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegarki
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów,
produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów,
rozrywka filmowa, pokazy filmów kinowych, planowanie
pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów, usługi pokazów filmowych, pokazy filmów
kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów,
produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, 42 prowadzenie serwerów i portali internetowych.
484453
(220) 2018 04 04
ADC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) adCookie
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych,
reklama, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, wynajem billboardów, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 udostępnienie miejsca na serwerach (strony internetowe), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, wypożyczanie serwerów (hosting).
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produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych,
reklama, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama bilboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komórkowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, wynajem billboardów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, wypożyczenie serwerów (hosting).
484460
(220) 2018 04 04
CUSTOS SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CUSTOS SECURITY

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości,
wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie nieruchomością, 39 wynajem samochodów,
41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony.
(210)
(310)
(731)
(540)

484463
(220) 2018 04 04
2017 33843
(320) 2017 10 23
(330) AZ
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

484454
(220) 2018 04 04
ADC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) adCookie

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,

(531) 19.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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484464
(220) 2018 04 04
2017 33840
(320) 2017 10 21
(330) AZ
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) HUSARIA Legenda Polskiej Jazdy CZYSTA PERFEKCJA

(210)
(310)
(731)

(531) 02.01.20, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
484465
(220) 2018 04 04
2017 33839
(320) 2017 10 21
(330) AZ
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) HUSARIA Legenda Polskiej Jazdy CZYSTA PERFEKCJA
(210)
(310)
(731)

(531) 02.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 484467
(220) 2018 04 05
(731) KUŹMICZ MARIKA NATALIA, Warszawa
(540) Fundacja im. Edwarda Hartwiga
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
(210) 484469
(220) 2018 04 04
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) DRENALOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
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484472
(220) 2018 04 04
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) radio ZET
(210)
(731)

(531) 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty,
katalogi, broszury, naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria,
materiały piśmienne, artykuły biurowe zawarte w tej klasie,
35 usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej,
prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam
prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo,
zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji
informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych, retransmisja programów, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości z zakresu aktualności, sportu,
rozrywki, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk,
pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz
kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie
nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi
w zakresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych
na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu,
produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych,
42 usługi w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów,
45 zarządzanie prawami autorskimi do utworów literackich,
publicystycznych, naukowych, muzycznych, słowno-muzycznych, audialnych w zakresie reprodukcji, wprowadzania
do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.
484476
(220) 2018 04 04
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) radio ZET

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty,
katalogi, broszury, naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria,
materiały piśmienne, artykuły biurowe zawarte w tej klasie,
35 usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej,
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prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam
prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo,
zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji
informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych, retransmisja programów, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości z zakresu aktualności, sportu,
rozrywki, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk,
pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz
kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie
nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi
w zakresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych
na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu,
produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych,
42 usługi w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów,
45 zarządzanie prawami autorskimi do utworów literackich,
publicystycznych, naukowych, muzycznych, słowno-muzycznych, audialnych w zakresie reprodukcji, wprowadzania
do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.
(210) 484489
(220) 2018 04 04
(731) MACHOWSKI ARTUR MIROSŁAW, Piła
(540) Umech
(510), (511) 11 aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura
do uzdatniania wody, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu
odpadów, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu ścieków,
domowe urządzenia do filtrowania wody, dysze jonizacyjne
do uzdatniania powietrza, elektryczne urządzenia do oczyszczania wody do kąpieli do celów gospodarstwa domowego,
elektryczne urządzenia do oczyszczania wody do użytku
domowego, elementy do odwróconej osmozy do użytku
domowego w celu redukcji zawartości soli w wodzie, filtry
do oczyszczalników wody, filtry do oczyszczania wody, filtry do wody, filtry do wody [instalacje] stosowane w rolnictwie, filtry do wody [maszyny] stosowane w rolnictwie, filtry
gruboziarniste do filtrowania wody, filtry ścieków, instalacje
do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania ścieków
przemysłowych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych,
instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania wody deszczowej,
instalacje do przetwarzania ścieków, instalacje do uzdatniania wody, instalacje kanalizacyjne, instalacje oczyszczające
do materiałów odpadowych, instalacje oczyszczania ścieków, membrany do filtrowania wody, urządzenia do oczyszczania ścieków, obudowy filtrów do oczyszczania wody,
urządzenia do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody do wytwarzania
wody pitnej, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej, urządzenia do filtrowania wody
do użytku przemysłowego, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do filtrowania wody do użytku domowego,
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urządzenia do filtrowania wody [inne niż maszyny], szamba do celów przemysłowych, ręczne urządzenia przenośne
do oczyszczania wody, przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia
filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody,
zbiorniki do oczyszczania wody, zbiorniki do oczyszczania
ścieków do celów przemysłowych, zbiorniki do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków, zespoły
do oczyszczania wody.
(210) 484497
(220) 2018 04 05
(731) JAWOREK PAWEŁ FRAGOLA APARTMENTS, Kraków
(540) FRAGOLA APARTMENTS

(531) 07.05.10, 26.02.07, 26.02.12, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.05
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajem
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem sal wystawowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem domów letniskowych, wynajem pomieszczeń na wystawy, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.
(210) 484499
(220) 2018 04 05
(731) JAWOREK PAWEŁ FRAGOLA APARTMENTS, Kraków
(540) FRAGOLA APARTMENTS
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajem
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem sal wystawowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem domów letniskowych, wynajem pomieszczeń na wystawy, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.
(210) 484503
(220) 2018 04 05
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) ULFEBIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki
przeciw dnie moczanowej.
(210)
(731)

484506
(220) 2018 04 05
FILEWICZ EWELINA MY ACTIVE LIFE, Legionowo
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(540) carrie on women’s wear

(531)

02.03.08, 02.03.23, 02.03.30, 02.09.01, 26.01.03, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, body [bielizna], kombinezony [odzież], podkoszulki
sportowe, czapki [nakrycia głowy], skarpetki wchłaniające
pot, rękawiczki.
(210) 484518
(220) 2018 04 05
(731) CABAN KONRAD SITEIMPULSE, Warszawa
(540) SUPER ! MONITORING
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obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
narady].
(210) 484545
(220) 2018 04 06
(731) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec
(540) ECOMAX
(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety,
brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], brykiety paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla,
koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku
domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla, brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla
drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno
stosowane jako materiał opałowy, drewno opałowe, materiały oświetlające, materiały palne, oleje opałowe z torfu, oleje
stosowane jako dodatki do olejów opałowych, rozpałki, podpałki [drewno na rozpałkę], płynne rozpałki do grilla, paliwo
do rozpalania grilla, papier do rozpalania, węgiel drzewny
do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych
wiórów drzewnych.
484629
(220) 2018 04 10
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) KERDEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210)
(731)

(531)

16.01.04, 16.01.05, 16.01.06, 24.17.04, 26.04.07, 27.05.01,
27.05.03
(510), (511) 42 internetowe aplikacje do monitorowania
stron internetowych i serwerów, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania do monitorowania
aplikacji internetowych, stron internetowych i serwerów,
oprogramowanie komputerowe, monitorowanie rozwoju
oprogramowania, ulepszeń, wsparcia i usług doradczych
w tej dziedzinie.
(210)
(731)
(540)

484522
(220) 2018 04 06
MRIGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(210) 484636
(220) 2018 04 10
(731) Intervet International B.V., AN BOXMEER, NL
(540) CHORULON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do
weterynaryjnego.

użytku

484684
(220) 2018 04 11
MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) KĘTRZYŃSKI 1945
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 30 majonezy, musztardy, ciasta, sosy.
(531)

01.15.11, 11.03.01, 11.03.04, 24.13.01, 24.13.02, 24.13.04,
24.13.17, 24.13.25, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne z zakresu dziedzin medycznych i okołomedycznych, usługi szkoleniowe dla biznesu, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, kształcenie praktyczne,
instruktaże, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,

484691
(220) 2018 04 11
ALTVATER Gessler-J.A.BACZEWSKI Likörerzeugung
GmbH, Wiedeń, AT
(540) SUWEREN
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe i likiery.
(210)
(731)

(210) 484727
(220) 2018 04 12
(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., Chihuahua, MX
(540) NUTRI-K
(510), (511) 1 chemikalia rolnicze, leśne i ogrodnicze, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów i środków
pasożytobójczych, preparaty biologiczne, inne niż do celów
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medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do zapobiegania chorobom pszenicy, kompost, nawozy,
konserwanty kwiatowe, preparaty nawozowe.
484787
(220) 2018 04 13
BICOTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) Bicotone
(510), (511) 25 odzież, sukienki, suknie, spódnice, stroje wizytowe, spodnie, legginsy, bluzki, marynarki, żakiety, bolerka, garnitury, kostiumy, bluzy, koszule, koszulki, podkoszulki,
(210)
(731)
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swetry, gorsety, halki, stroje kąpielowe, kamizelki, ocieplacze,
kurtki, płaszcze, okrycia wierzchnie, szale, chusty, apaszki,
szaliki, rękawiczki, pelerynki, piżamy i bielizna nocna, skarpety, bielizna osobista, nakrycia głowy, kapelusze, czapki,
opaski na głowę, szlafroki, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, odzież futrzana, odzież przeciwdeszczowa, paski, obuwie, odzież sportowa i rekreacyjna, bielizna sportowa, odzież
i bielizna ciążowa, stroje na maskarady, odzież i bielizna
dziecięca.

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

474680, 474697, 474698, 474699, 476584, 478927, 479866, 481755, 482552, 483109, 483160, 483756, 483773,
483866, 483999, 484066, 484366, 484369, 484727

2

476584, 478927, 479866, 482262, 483109, 483160, 483773, 483866, 484377, 484397

3

474730, 474731, 476584, 477898, 477911, 477924, 477982, 478838, 478842, 478843, 478847, 478851, 479235,
479866, 481215, 481529, 481953, 481954, 482285, 482552, 482865, 482868, 482869, 482985, 482994, 482995,
483069, 483080, 483081, 483119, 483187, 483229, 483432, 483493, 483729, 483754, 483755, 483756, 483757,
483799, 483801, 483889, 483988, 483992, 483993, 484194, 484276, 484288, 484290, 484291, 484292, 484294,
484295, 484296, 484297, 484298, 484299, 484300, 484301, 484302, 484304, 484305, 484306, 484316, 484317,
484319, 484320, 484321, 484322, 484323, 484324, 484326, 484327, 484329, 484330, 484369

4

476584, 478852, 479866, 482262, 483113, 483486, 483756, 484377, 484545

5

473733, 473734, 474697, 474698, 474699, 474730, 474731, 476584, 477982, 478838, 478842, 478847, 478852,
479235, 479597, 479813, 479815, 479817, 479819, 479824, 479866, 481604, 481790, 481872, 481946, 481948,
481953, 481958, 482006, 482475, 482476, 482620, 482754, 482865, 482868, 482869, 482985, 482994, 482995,
483052, 483058, 483119, 483126, 483353, 483402, 483403, 483493, 483737, 483740, 483742, 483775, 483777,
483799, 483806, 483807, 483809, 483889, 483890, 483933, 483988, 483992, 483993, 484015, 484049, 484066,
484092, 484095, 484130, 484242, 484258, 484276, 484318, 484325, 484328, 484369, 484382, 484469, 484503,
484629, 484636

6

469827, 469829, 469833, 469838, 469839, 469841, 474674, 483160, 483543, 483560, 483999, 484377, 484447

7

474674, 478852, 482262, 482951, 482958, 483030, 483699, 483701, 483773, 484192

8

478852, 479235, 482262, 483755, 483757, 483778, 484377

9

475021, 475023, 475490, 476672, 479235, 479567, 479848, 479855, 479856, 481526, 481597, 481754, 481990,
482418, 482419, 482471, 482479, 482505, 482507, 482815, 483030, 483102, 483719, 483721, 483852, 483923,
484234, 484377, 484399, 484423, 484452, 484472, 484476

10

482985, 482994, 483050, 483063, 483102, 483126, 483402, 483403, 484130, 484369, 484382

11

474674, 474711, 482260, 482287, 483347, 483560, 484068, 484447, 484489

12

478752, 478832, 481581, 481584, 481592, 482262, 482951, 482958, 483030, 483131, 483571, 483572, 483573,
483574, 483575, 483576, 483719, 483721, 483756, 483773, 484005

13

483182, 484377

14

475509, 479634, 483106, 483135, 484193, 484199

16

472614, 477898, 477911, 477924, 480547, 480633, 481440, 481558, 481559, 481568, 482466, 482468, 482471,
482505, 482507, 482825, 483852, 483999, 484032, 484033, 484082, 484198, 484381, 484452, 484472, 484476

17

483866, 483999, 484381

18

479235, 479634, 481526, 482389, 482391, 483719, 483721, 484452

19

472015, 476584, 478927, 482289, 482290, 483116, 483773, 483866, 484046, 484102, 484236, 484414, 484447

20

477486, 479235, 479567, 479634, 481440, 483208, 483778, 483999, 484053, 484091, 484102, 484110, 484236,
484377

21

478851, 479235, 483102, 483432, 483537, 483754, 483755, 483757, 483778, 484198, 484452

23

482504

24

483047, 483755, 483757, 484397

25

472614, 475191, 479567, 481526, 481568, 482389, 482391, 482589, 483282, 483396, 483460, 483719, 483721,
483755, 483757, 484064, 484070, 484082, 484391, 484421, 484452, 484506, 484787

26

483755, 483757, 484397

27

483756

28

481526, 481568, 482589, 482799, 483047, 483282, 483719, 483721, 484082, 484341
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1

2

29

457148, 474712, 478852, 479615, 479778, 479872, 479884, 481440, 481538, 481682, 481790, 481945, 482295,
482571, 482821, 482822, 482823, 483020, 483058, 483133, 483138, 483159, 483274, 483275, 483423, 483424,
483529, 483722, 483858, 483890, 484074, 484338

30

474733, 479612, 479614, 479769, 479778, 479872, 479884, 481440, 481538, 481790, 482295, 482400, 482821,
482822, 482823, 483058, 483076, 483133, 483138, 483209, 483274, 483275, 483520, 483525, 483530, 483531,
483722, 483858, 483890, 484338, 484684

31

479872, 481440, 482887, 483058, 483486, 483858, 484015, 484231, 484378

32

479614, 479643, 479871, 481440, 481790, 481948, 482239, 482620, 482821, 482822, 482823, 483058, 483138,
483190, 483602, 483603, 483890, 484095, 484130, 484338, 484354

33

479871, 481042, 481440, 482821, 482822, 482823, 482887, 482955, 483138, 483723, 484211, 484218, 484354,
484463, 484464, 484465, 484691

35

458841, 472015, 475457, 476584, 477486, 477898, 477905, 477911, 477924, 477942, 477947, 478822, 478851,
478852, 478854, 478927, 479598, 479848, 479855, 479856, 480014, 480182, 480552, 480633, 481440, 481493,
481558, 481559, 481600, 481602, 481790, 481899, 482006, 482176, 482261, 482262, 482285, 482286, 482328,
482330, 482398, 482471, 482514, 482552, 482573, 482620, 482815, 482983, 483020, 483030, 483058, 483063,
483102, 483126, 483128, 483133, 483135, 483137, 483138, 483160, 483173, 483182, 483284, 483347, 483396,
483402, 483403, 483418, 483724, 483778, 483805, 483831, 483832, 483852, 483915, 483923, 483925, 483968,
484030, 484062, 484063, 484067, 484070, 484073, 484074, 484082, 484102, 484110, 484156, 484157, 484165,
484167, 484168, 484197, 484210, 484217, 484225, 484227, 484234, 484248, 484263, 484273, 484279, 484368,
484369, 484377, 484380, 484391, 484399, 484421, 484423, 484442, 484452, 484453, 484454, 484467, 484472,
484476

36

477947, 478852, 479598, 481440, 481541, 481899, 482176, 482235, 482501, 482632, 482815, 483137, 483144,
483146, 483173, 483284, 483915, 483968, 483969, 484156, 484157, 484167, 484369, 484394, 484399, 484460,
484497, 484499

37

477947, 478854, 480182, 481440, 481597, 481899, 481919, 481920, 482262, 482289, 482290, 482418, 482419,
482514, 483543, 483756, 483773, 484032, 484033, 484062, 484068, 484073, 484156, 484157, 484279, 484369,
484380, 484423

38

477942, 478852, 479471, 479598, 481597, 481754, 482176, 483852, 483923, 484082, 484399, 484423, 484472,
484476

39

481440, 481581, 481584, 481592, 481899, 482262, 482514, 482951, 482958, 483113, 483137, 483138, 483173,
483486, 483756, 483773, 483852, 484156, 484157, 484167, 484216, 484369, 484460

40

474674, 475509, 481440, 482466, 482468, 482552, 482887, 482951, 482958, 483020, 483050, 483773, 484032,
484033, 484063, 484068, 484236, 484369, 484397, 484423

41

475457, 475492, 476149, 476386, 477898, 477905, 477911, 477924, 477942, 479235, 479471, 479759, 479848,
480014, 480034, 481101, 481440, 481522, 481568, 481580, 481754, 481790, 481899, 481990, 482261, 482286,
482418, 482419, 482466, 482468, 482471, 482505, 482507, 482573, 482799, 482983, 483063, 483083, 483138,
483169, 483282, 483418, 483764, 483765, 483766, 483773, 483831, 483832, 483852, 483915, 483923, 483938,
483968, 484000, 484059, 484060, 484082, 484136, 484156, 484157, 484165, 484168, 484197, 484216, 484219,
484227, 484272, 484368, 484369, 484380, 484421, 484423, 484442, 484452, 484460, 484467, 484472, 484476,
484522

42

458841, 474674, 475021, 475023, 477486, 478854, 479471, 479598, 479759, 479848, 479855, 479856, 481440,
481493, 481899, 481919, 481920, 482176, 482261, 482262, 482286, 482552, 482573, 482799, 483050, 483138,
483284, 483852, 483891, 483923, 483968, 484068, 484101, 484110, 484156, 484157, 484217, 484234, 484236,
484279, 484369, 484423, 484452, 484453, 484454, 484472, 484476, 484518

43

480857, 481042, 481440, 481522, 481844, 482400, 482471, 482505, 482507, 482530, 482799, 482821, 482822,
482823, 482983, 483024, 483133, 483137, 483138, 483520, 483722, 483738, 483787, 483926, 484113, 484225,
484497, 484499, 484522

44

479634, 479759, 481215, 481790, 481963, 482285, 482398, 483050, 483114, 483169, 483801, 483969, 484012,
484072, 484168, 484196, 484212, 484219, 484272, 484273, 484369

45

458841, 475490, 479848, 481440, 481541, 481600, 481602, 482261, 482286, 482573, 483925, 484234, 484335,
484369, 484460, 484472, 484476

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

# N.R.G. ENERGY DRINK
... FLEX - HETMAN - FLEXiN - jakość
pamiętamy dłużej niż cenę ...
„TARCZYŃSKI”. „Jesz lepiej, kibicujesz lepiej”.
„TARCZYŃSKI”. „Zdaniem wielu,
najbardziej pożywne parówki na świecie”.
100 pkt. pola-app.pl
17
300informacja
4S
5 SKŁADNIKÓW
6 Sentidos
800X
a avacore designed to work
ACTIVE AUTO
active shooter
adCookie
adCookie
ADECON
ADR
agrozakupy.pl
AKO ARCHITEKCI
AKO ARCHITEKCI
allevent
APARTHOTEL CINEMAHOTEL
APARTAMENTY FILMOWE
APETIN JUNIOR
APETIN SENIOR
ApoFindarts DUO
AQUA PROTECT
Arbitror
ARDURA CONSULTING
aril carski szmaragd
aril królewski rubin
Art & Fashion Forum by Grażyna Kulczyk
Astron OLEJ ŻYWOKOSTOWY z GOJNIKIEM
ATOXIL
AtraX
AtraxC
AtraxC
AtraxM
AtraxM
AtraxN
Azudin
Azuledin

479643

B BARONT EKSKLUZYWNE WNĘTRZE
B the BROOK HOUSE
B&M
bactirex
bambino 3 mydełka
bambino RODZINA
bambino
BAROMETR ZDROWIA
BEELLEY
Bellifeti
BENFOMIN
BENFONERV
BENFOXEN
Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC!
Bicotone
BIG BLOCK
bingo
BIO MEDYCYNA ESTETYCZNA
BIO ORTOPEDA
bioArcus
BiomedLublin
BioPsychoSomatyka
BIOTON
BL BLACK LASHES
born2be DODAJ DO ULUBIONYCH
BOVEM
Bratex Standard Matt
BUSOLA
BYFONEN
Caledin
carrie on women’s wear
CARSSON CAR RENTAL
CARSSON CAR RENTAL
CARSSON CAR RENTAL
CC stacon
CHAOS
CHOLEFECT
CHORULON
CICHA ŁĄKA
CordiaOmega
COSMOPOLITAN
COSTEOX
Crazy Socks
CUSTOS SECURITY

484236
483738
483229
484231
478843
478838
478842
483169
479769
483081
483807
483806
483809
476149
484787
482290
481538
484272
484273
482552
483402
479759
484369
479235
483396
475509
483160
474697
479597
482869
484506
481581
481584
481592
478854
482391
479817
484636
477947
473733
481990
479815
484070
484460

483109
483274
483275
484338
479866
483805
481597
482530
481042
484192
479567
483756
483052
484453
484454
484167
483721
484067
481919
481920
479471
483137
479813
479819
484242
483866
475457
484101
474730
474731
484136
483799
483740
483575
483574
483576
483572
483573
483571
482865
482868
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CWB JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
CZ MATEJA
Czyste Łapki
DATONG
dekoral Do dzieła!
DEKRA eCheck
dekstro
DENERVIX
DENTLAB
DIAMANT VOGUE IMPRESSION
DIAMANT VOGUE INNOCENT
dinery.pl
Dizastermag
DNA NEGOCJATORA
DOCTORLIFE
DOLORCARE
DOM zaczyna się od... dobrego projektu!
DOMISIOWA KRAINA
DOMOWA APTECZKA VEGAOMEGA
DOMY KTÓRE KOCHACIE
DOZ ACTIVE
DR ANDRE
dr gajda KLINIKA STOMATOLOGICZNA
PIERWSZA PRYWATNA OD 1983 ROKU
DRENALOR
DROSAM
DUO STAWY
DUSPATALIN BALANCE
Dzień dobry Biznes
easy furni VC 137
easy gel VC 117
easy glass VC 177
easy grease VC 167
eat’n’go
ECOMAX
eko ludki
ekodrewno
Ekoleasing ING
EnN
ENND
EnND
EQUES CREDITUM
ESKER
ESN
eve
EWN
EWND
exo
Fabryka Smaków Kaufland
FASTPLAST plaster rozgrzewający
FASTPLAST

2

483891
483182
484196
477982
478927
482573
484335
483742
483754
483603
483602
483133
472614
484368
484258
484382
480547
482799
484049
480552
483890
482754
483050
484469
480182
484095
481872
483915
484317
484300
484298
484304
481945
484545
483058
484102
482176
469833
469838
469839
482235
478832
469827
484012
469829
469841
480633
484225
483777
483775
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FELEK WAFELEK
FIT APETIT
Flextrum
FolkFit
folmax opakowania Sp. z o.o.
FORCLEVER
FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
FOTO DOCTOR
FOTODOCTOR
FRAGOLA APARTMENTS
FRAGOLA APARTMENTS
FRIDAY BOXING NIGHT
Fundacja Arton
Fundacja im. Edwarda Hartwiga
Futter Nova
Galicja
GASTRO-HAND VC 610
GASTRO-STONE VC 693
GFK LUXUM
GLANZPUR VC 240
GŁODNY KRÓLIK
Golden Triangle
GOLDPRIME
GRAYS G
GREEN POWER
GRH GLOBALE RESSOURCE HUMAINE
GRH POLSKA
GROUP-PRAVNA.PL
GRUNDMAX VC 156
GRUNTPOL
Gustivo
hard tea
HATTI TEA
HBK
HD FLOOR PROTECT VC 370
HellDust
Hevensip
HIGHLANDER
HOKEY’EK
HOME DRINK
HOME GARDEN
HOME ReLAX
HONSIU
HUSAIR
HUSARIA Legenda Polskiej Jazdy
CZYSTA PERFEKCJA
HUSARIA Legenda Polskiej Jazdy
CZYSTA PERFEKCJA
Hyćka
HYGOMED
I PROART

2

479612
483722
483933
484000
484366
481604
477905
482419
482418
484497
484499
484082
484442
484467
484378
483858
484301
484292
482287
484290
483787
477486
484198
483102
476584
482328
482330
483925
484299
482887
479778
484211
479614
483030
484297
484391
483080
484218
483525
479871
479872
479884
474698
481899
484464
484465
484354
483126
482466
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1

2

1

2

I PROART
IGNI
INDUSTRIO
innoSHARE
INTENSE2 REGENERATING MASK
INTENSE2 REGENERATING SPRAY
INTERJACHT
IS instal solutions
ISKIAL D3
ISKIAL MAX D3
ISPIDO MOTORCYCLE
Jasna czy ciemna strona brody?
JGA DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE
JOBICON
JONA
Junak
KACZOR SERWIS
KAMAGRA
KAMINIARZ 1926
KASIA mówi Czas na sprzątanie!
KATOPOL VC 171
KERDEX
KĘTRZYŃSKI 1945
KIPP KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO
- PODATKOWY
KOJORA
Kolastyna technologia
innowacyjnej ochrony
kolej na kobiety
KOLEKCJA dobrego smaku
KOLTAT
KoneSER smaku
KONSHURT 100% Polskiego Kapitału
KOPNIJ CUKRZYCĘ
KORONA KRÓLÓW
KRAINA WĘDLIN nature
Krajowy Instytut Prawno - Podatkowy
Kwiaty Polskie
L’biotica éclat
LA MIMI
Lady Lashes PROFESSIONAL
LADY SHICK
LAVENA
LIBERTYN.eu
LiveKid
LOCO więcej przestrzeni
LUCKY LOOD
Lully
luminato
LVOV
MM

482468
475490
472015
483418
477898
477924
484216
484068
482994
482985
483719
483432
483968
483923
484091
483106
484073
484130
484074
484033
484305
484629
484684

M Majestic Boards
M! KARTA
M.G. Burger
MADEJ WRÓBEL RODZINNA
TRADYCJA OD 1992 Simply food … so good
madero
MAGRA
MAKSYMALNI
MAN’S THING
MANSERVICE AGENCJA
PRACY TYMCZASOWEJ
MARENMED
MATCHPOINT tennis & sports club
MATHIAS
MAUNA LOA COSMETICS
MaxCalc ST
MAXFIT
MBR
MEDICO Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
MEDICO NSFIZ
MEDILAC
metry i centymetry
MGK
MIÓD PITNY TRÓJNIAK WŚCIEKŁA PSZCZOŁA
MKS „ODRA” WODZISŁAW ŚLĄSKI 1922
Mleczny Przystanek
MLEKO Z POLSKI
mo.studio
MONIA
MONSOON RESTOBAR
mp MP NIDZICA
mpB MAKIJAŻ PERMANENTNY BIAŁYSTOK
MPJ glass
MPM PROJEKT PRODUCENT KOTŁÓW
multihome
MultiHome.pl
myDentist
N NETskaner
NASTRIADESIVI
NASZE PLONY
Nebureo
Neoheat
NEUTRAL VC 180
Niepubliczne Przedszkole
Artystyczno-Sportowe SportArt
Noblesse Oblige MAGNAT
NOVA SUSHI
NUTRI-K
NUTS & BERRIES BY WERANDA FAMILY
Octedin PhytoPharm

484005
482471
480857

481602
483460
484276
484227
483209
484193
483159
484248
484421
482589
474712
481600
482504
483119
484199
483729
483757
483069
484197
482479
484447
483520
483889
482260
480014
483135

483020
474733
482514
484399
483755
484210
483969
483083
483173
483187
474680
484060
483208

483144
483146
483353
484397
482262
483723
481101
482571
457148
484217
484053
482983
484110
484168
484046
483347
478852
482501
483114
481493
482825
458841
473734
474711
484288
481568
482955
484113
484727
482821
482995

Nr ZT19/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

OCZAMI NIEWIDOMEGO DZIECKA
OFFICYNA
OFFICYNA
omegamed GOLD
omegamed Twój Świadomy Wybór
Omegamed
Optimum Go
OPTISTAV
OSTROMECKO Na zdrowie!
OUTSORTS
OUTSORTS
Owoce ogrodów
PANDA HANDROLL SUSHI TO YOUR HAND
PARKIET BŁYSK VC 340
Pekao Investment Management
PERKYPEARL
PHARMAZIS
PHILOSOPHIE
Piccolo NORDIS
PIECE OF CAKE CUKIERNIA
PIKAPUR VC 110
PITax
PIZZA ADUŚ
Planeta Budowlana
Plexart
Plus radio MIŁEGO DNIA
Plush Craft Fabric by Number
podłogarnia
POLACY ZMIENIAJĄ ŚWIAT
POLISH KING men’s wellness modern
men & traditional values
polkard
Pozcom
PP Pimpou Pet
Pracujemy na Twoją korzyść od 20 lat
Primum-Vet SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
Print Pack PP
PRO DEFENCE
PRO-GO
PROSPECTO BIURO AKTUARIALNE
PROTECT HOME
Przemyślane zakupy od 20 lat
PYCHATKA
PZZ
RACER
radio ZET
radio ZET
RAMKA - HOTEL
RAPTOPUR VC 100
RASL

115

2

1

2

481580
484156
484157
483992
483993
483988
484165
482006
482239
479855
479856
481948
483024
484294
482815
481529
483493
479615
483076
483724
484319
484234
482400
484380
484063
477942
484341
484263
482261

RAW NUTRITION
Recocardio
Re-Re-KUM-KUM
REXONA START FRESH
RODZINA ZDROWIA
Suplement diety Munni
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Munnicare
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Vitabella
RODZINA ZDROWIA ZajadOff!
RODZINNE SKARBY
rotametry.pl
RS TECHNOLOGY
RYZEA
RZEŹNIK SZYMON POLECA
SafetyPoint
SAMBULANIC
SAN FRANCISCO STYLE DOUGH SF
SEGNA
SEQO Kompozyty Drewna
sevi
SGN
SHARK TOP TEAM
SHI
Skytech Products
Skytech Research
Smartoil
SMILE & BEAUTY KLINIKA ZDROWIA I URODY
SOLO MEDICA
SONETTI
SQM
standard foods
STEELSHIELD
STICK HALL SYSTEMS
Sulcotrek 500 SC.
Pewnym krokiem do wysokich plonów!
SUPER ! MONITORING
SUPERBET
Super-Edu
SUWEREN
Synergico OUTSOURCING SOLUTIONS
Sztuka gotowania cooking with love
ŚNIEGUSEK
TECH-PROJECT
TERAWAT DYSTRYBUCJA
TILISOFT VC 190
timely
tlenmed
TOILUX
TONKI
ToolPoint

481790
483737
481522
484194

483801
483063
484062
479634
481559
481963
484032
484015
481682
483284
484066
481558
483138
483282
481526
484472
484476
483926
484306
478752

481958
481954
481953
481946
482620
484279
474674
481755
483529
483699
479824
482295
483831
483116
483131
483832
484059
478822
475021
475023
483537
484219
483128
483531
484423
481440
484377
483543
482476
484518
484414
476386
484691
479598
483778
483530
483773
483113
484321
484030
484212
483560
474699
483701

116

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Trinity 590 SC. Uruchom potrójną moc!
Trzeci do pary
TUKAN ART. ZOOLOGICZNE
Twister
ULFEBIX
Umech
UMÓW SIĘ ZE MNĄ TAKE ME OUT
Under Fire
UNITED
V VENTIER
VC 100
VC 110
VC 117
VC 123
VC 124
VC 137
VC 147
VC 156
VC 167
VC 180
VC 240
VC 244
VC 340
VC 350
VC 410
Verbascon
VILLA BOLESTRASZYCE

2

482475
484452
482398
484381
484503
484489
481754
484064
476672
482632
484316
484320
484324
484328
484318
484296
484329
484330
484291
484327
484326
484323
484322
484295
484325
484092
481844

Nr ZT19/2018
1

VIN IN
VINDICAT Odzyskujemy z mocy prawa
VIOLA DI
VISUM Q KOREKCJA WAD WZROKU
VOBEST VC 244
VOLUME2 SPRAY
W WALUSZEK
WELLBEING SZKOLENIA
WERANDA deli & gifts
WERANDA FAMILY restaurants
Wielka Trasa Stand-up Polska
WIELTON
WIELTON
WOOLENS.PL
WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII
UNIWERSYTET GDAŃSKI
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTET GDAŃSKI
WZR WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ZASIĘGOWY MODEL PLANOWANIA
MAGAZYNÓW
ZATORLAND EDUKACJA
POPRZEZ ROZRYWKĘ
ZATORLAND
Zielone Laboratorium
ŹRÓDŁA Z OKOLIC MUSZYNY

2

478851
481541
481215
484072
484302
477911
482289
475492
482822
482823
483938
482951
482958
475191
483764
483765
483766
483852
482507
482505
482285
483190

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.
1337098
1361213
1397608
1397637
1397654
1397681
1397689
1397790
1397802
1397816
1397845
1397875

Oldskull (2018 03 10)
14, 18, 25
MAQUET (2018 03 30)
16, 18, 40
TI ORA (2018 02 08, 2017 11 01)
CFE: 03.07.18, 27.05.08, 29.01.13
30
UBC SHOP (2017 09 06, 2017 08 14)
7, 11,
35
AULINE (2017 11 27)
CFE: 27.05.01
24
HUNK (2017 12 22, 2017 06 30)
CFE: 27.05.14
16, 18, 25
Croiguette (2018 02 06, 2017 09 12)
30
LILONG (2017 10 13)
CFE: 28.03.00
18, 20, 22
OLIMP (2017 11 22)
CFE: 06.01.02, 27.05.02
29
stick up (2018 01 04)
CFE: 26.03.01, 27.05.01
16
HAPPYLIFE CHOCO BAR (2017 10 25)
CFE: 05.01.05, 25.05.01, 26.04.09
30
Beyond „eyesight” SENJU (2017 10 12,
2017 06 23)
CFE: 27.05.10
5

1397902
1397905
1397906
1397932
1397940
1398058
1398063
1398065
1398077
1398120
1398150

Cozily (2017 12 22)
CFE: 27.05.01
7
NATURA’RT (2017 11 17, 2017 07 13)
CFE: 27.05.01
3
BELL’AJA (2017 11 17, 2017 10 17)
CFE: 01.15.11
33
SAMURAI (2017 10 31)
20
FACE ID (2018 01 11)
9
2017 11 27)
CFE: 19.09.01, 26.01.16, 28.03.00
21
VIVATICKET (2017 11 03, 2017
9, 35, 37,
41, 42
10 02)
LONGI (2017 12 05)
CFE: 27.05.01
1, 4, 9
Chic (2017 11 20, 2017 11 09)
CFE: 01.15.05, 27.05.07, 29.01.13
34
BURN (2017 12 29)
34
Blush (2017 11 06, 2017 10 06)
CFE: 03.13.01, 27.05.01
3, 8, 21

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1398065

3

1397905,

4

1398065

5

1397875

7

1397637,

8

1398150

9

1397940,

11

1397637

14

1337098

16

1398150

1397902
1398063,

1398065

1361213,

1397681,

1397816

18

1337098,

1361213,

1397681,

20

1397790,

1397932

21

1398058,

1398150

22

1397790

24

1397654

25

1337098,

29

1397802

30

1397608,

33

1397906

34

1398077,

1398120

35

1397637,

1398063

37

1398063

40

1361213

41

1398063

42

1398063

1397681
1397689,

1397845

1397790

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.
475919
474949
461063
477411
477554
481197
477014
481005
469584

BIRKENSTOCK SALES GMBH
2018 01 23
18, 25, 35
Koninklijke Douwe Egberts B.V.
2018 01 30
30
Rockefeller & Co., Inc.
2018 02 06
36
TEREOS FRANCE
2018 02 13
5
Mladá Boleslav Škoda Auto a.s.
2018 02 27
9, 11, 12, 35
NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 03 28
37, 42
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W
KRASNYMSTAWIE
2018 04 13
29
Syngenta Limited
2018 04 13
1, 5
KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 04 17
1, 2, 17, 35

478348

480011
479857
472974
480105
478905
479960
467945
479861

Omega Pharma Innovation & Development
N.V.; OMEGA PHARMA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 04 20
5
G.L. Group Italia S.r.l.
2018 04 20
29, 30, 39, 43
GRANINI FRANCE SAS
2018 04 20
32
Kieruzalski Błażej
2018 04 21
41
ProfiTurbo Robert Podlacha
2018 04 20
7, 35, 37
Wizz Air Hungary Kft.
2018 04 23
41
SUN FARM sp. z o.o.
2018 04 23
3, 5
DeepMind Technologies Limited
2018 04 23
9
Unilab LP
2018 04 23
5

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.
1369116
1382321

Frank Recruitment Group Services Limited
2018 02 06
35
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) Société
Anonyme
2018 04 20
32

680733

Societa Italo-Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.
2018 04 25
3, 5, 21

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

62

483296

71

483296

Jest

Powinno być

(540) AC ACSENSE

(540) ACSENSE

AC ACSENSE

ACSENSE

16/2018

