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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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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.
(210) 457971
(220) 2016 06 16
(731) JANOWSKI PAWEŁ P.P.H.U. BIG SPORT, Lubochnia
(540) V

(540) STALOWE MAGNOLIE LIVE MUSIC CLUB

(531)
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, 40 barwienie tkanin,
drukowanie (usługi), dziewiarstwo, szycie odzieży na miarę,
kalandrowanie materiałów.
469768
(220) 2017 03 30
FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) SANTE
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 owoce konserwowane, suszone i gotowane, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty spożywcze
i napoje na bazie soi nie ujęte w innych klasach, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sałatki, zupy, drób,
wieprzowina, dziczyzna, ryby i owoce morza, 30 artykuły
pochodzenia roślinnego, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie
mąki sojowej, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, kawa, herbata, kakao, napoje
na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby
piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze,
słodycze, muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
makarony, ryż, 31 owoce świeże, warzywa surowe, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje oraz tymczasowe zakwaterowanie w szczególności
w zakresie barów szybkiej obsługi, obsługi gastronomicznej
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usług barowych, hotelowych i restauracyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania.
(210)
(731)

(210)
(731)

477109
(220) 2017 10 02
RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

24.17.02, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 41 udostępnianie sal do tańca, prowadzenie
dyskotek, 43 przygotowywanie i podawanie napojów.
(210) 478646
(220) 2017 11 06
(731) CHRUSZCZ-SZOMAŃSKA ELŻBIETA, Wrocław
(540) FESTIWAL im. Włodka Szomańskiego nie tylko
gospel!

(531) 24.17.11, 27.05.01, 24.17.04, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja konkursów, organizacja festiwali,
koncerty muzyczne, organizacja i prowadzenie konferencji,
komponowanie utworów muzycznych dla osób trzecich,
kształcenie i szkolenie w dziedzinie muzyki i rozrywki, organizacja konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, zarządzanie stroną artystyczną
występów muzycznych, imprezy kulturalne, pisanie scenariuszy, kursy szkoleniowe, usługi studia nagrań, informacje
dotyczące działalności kulturalnych.
(210) 482213
(220) 2018 02 09
(731) WETMAŃSKA MARZENA LASH PROJECT, Warszawa
(540) LASH PROJECT
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe i ceramiczne, 25 odzież
i nakrycia głowy.
(210) 485438
(220) 2018 04 27
(731) SOWA SZYMON, Rybnik;
SKIBA KRYSTIAN, Rybnik
(540) OPTIX

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 światłowód, moduły optyczne do przełączników sieciowych, multiplekser oraz demuliplekser świa-
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tłowodowy, kable światłowodowe, patchcordy jako światłowodowe kable krosowe, pigtaile światłowodowe, złącza
do światłowodów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 486049
(220) 2018 05 17
(731) OLECH MARIUS, Gdańsk
(540) LA CAFE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing ukierunkowany, kolportaż próbek, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], produkcja filmów reklamowych, reklama, usługi marketingowe,
zarządzanie hotelami, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty, apartamenty] domy turystyczne, domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, motele, pensjonaty, usługi hotelowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
486306
(220) 2018 05 24
NIEDZIÓŁKA ARTUR COTTON BALL LIGHTS POLSKA,
Wiązowna
(540) PUFI

(210)
(731)

5

chowywana z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
18 etui na wizytówki, pojemniki na wizytówki, plecaki, torebki,
torby, torby podróżne, torby turystyczne, torby sportowe, torby na zakupy, torby na odzież, torby na ramię, torby płócienne,
torby pamiątkowe, torby uniwersalne i inne artykuły służące
do przenoszenia, 21 naczynia do picia, filiżanki, kubki, 22 torby i torebki tekstylne na prezenty, 25 odzież, nakrycia głowy,
szale, chusty, apaszki, odzież ochronna zakładana na ubrania,
26 smycze [paski] do noszenia, taśmowe smycze reklamowe, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków
do kluczy, 35 usługi detalicznej i hurtowej sprzedaży wysyłkowej, w tym za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, w zakresie odzieży, nakryć głowy, szali, chust, apaszek,
odzieży ochronnej zakładanej na ubrania, ochronnej odzieży
roboczej, odzieży chroniącej przed wypadkami lub urazami,
odblaskowych kamizelek ochronnych, odzieży odblaskowej
do zapobiegania wypadkom, ochronnego obuwia roboczego, obuwia ochronnego zapobiegającego wypadkom lub
urazom, kasków ochronnych, okularów ochronnych, masek
ochronnych, osłon ochronnych na twarz dla robotników,
ochraniaczy na uszy, artykułów odblaskowych do noszenia
do zapobiegania wypadkom.
486900
(220) 2018 06 08
MK SCAFFOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) mk SCAFFOLDING
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 03.05.01, 03.05.24
(510), (511) 11 lampki nocne, lampki LED, oświetlenie LED,
lampki przenośne, miękkie lampki, oświetlenie dekoracyjne,
lampki z silikonu, 28 ozdoby choinkowe, zabawki, zabawki
z silikonu, gry.
486891
(220) 2018 06 08
MK SCAFFOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MK Scaffolding
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 02.09.23, 01.15.05, 14.01.01, 14.01.03
(510), (511) 9 ochronna odzież robocza, odzież chroniąca przed wypadkami lub urazami, odblaskowe kamizelki
ochronne, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom,
ochronne obuwie robocze, obuwie ochronne zapobiegające
wypadkom lub urazom, kaski ochronne, okulary ochronne,
maski ochronne, osłony ochronne na twarz dla robotników,
ochraniacze na uszy, artykuły odblaskowe do noszenia do zapobiegania wypadkom, urządzenia do przechowywania danych, etui na telefony komórkowe, 16 afisze, plakaty, ulotki
reklamowe, materiały reklamowe, publikacje, czasopisma, broszury, katalogi, foldery, kalendarze, notatniki, notesy, naklejki,
nalepki, przybory do pisania, papierowe identyfikatory, etui
na identyfikatory, wizytówki, stojaki biurkowe na wizytówki,
materiały biurowe, torebki oraz artykuły do pakowania i prze-

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 9 ochronna odzież robocza, odzież chroniąca
przed wypadkami lub urazami, odblaskowe kamizelki ochronne, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, ochronne obuwie robocze, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, kaski ochronne, okulary ochronne, maski
ochronne, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochraniacze na uszy, artykuły odblaskowe do noszenia do zapobiegania wypadkom, urządzenia do przechowywania danych,
16 afisze, plakaty, ulotki reklamowe, materiały reklamowe,
publikacje, czasopisma, broszury, katalogi, foldery, kalendarze, notatniki, notesy, naklejki, nalepki, przybory do pisania,
papierowe identyfikatory, etui na identyfikatory, wizytówki,
stojaki biurkowe na wizytówki, materiały biurowe, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywana z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, 18 etui na wizytówki, pojemniki
na wizytówki, plecaki, torebki, torby, torby podróżne, torby turystyczne, torby sportowe, torby na zakupy, torby na odzież,
torby na ramię, torby płócienne, torby pamiątkowe, torby uniwersalne i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 naczynia do picia, filiżanki, kubki, podstawki stołowe pod naczynia
do picia, 22 torby i torebki tekstylne na prezenty, 24 markizy,
plandeki z nadrukiem reklamowym, banery reklamowe, namioty reklamowe, 25 odzież, nakrycia głowy, odzież ochronna
zakładana na ubrania, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, usługi naprawy i konserwacji rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, wynajem
rusztowań i platform, wykonywanie w/w usług na zasadzie
podwykonawcy, usługi nadzoru budowlanego, usługi doradztwa budowlanego.
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487629
(220) 2018 06 27
SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM
ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA, Łomianki
(540) REISHI CREAM MOUSSE

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 25.07.01, 25.07.20, 07.05.11, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.11, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, nielecznicze pasty do zębów, dezodoranty, antyperspiranty,
preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej kosmetyczne, środki do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, środki depilujące, preparaty do depilacji, środki czyszczące, odżywki do celów kosmetycznych,
środki do pielęgnacji włosów, emulsje do ciała, preparaty
do demakijażu, maści do celów kosmetycznych, preparaty
do wybielania skóry, toniki kosmetyczne, pomady do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania kosmetyczne, preparaty do kąpieli, mydła w płynie,
pasty i płyny do zębów.
487776
(220) 2018 07 03
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) P
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań
cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, magnesy,
pendrive, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, pendrive, telefony komórkowe, 11 latarki, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, 13 artykuły i wyroby
pirotechniczne, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloki
do kluczy, zawieszki do breloków, zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, 16 druki, materiały intro-
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ligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania, artykuły i sprzęt
biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, materiały drukowane, figurki z papieru i kartonu,
kalendarze, materiały piśmienne, broszury, emblematy papierowe oraz emblematy drukowane, etykiety nie z materiału
tekstylnego, gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy,
nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe,
reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje
z papieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, 18 parasole
zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, walizy, torby uniwersalne,
torby sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, inne
artykuły służące do przenoszenia, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki,
pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pędzle do golenia,
sprzęt do czyszczenia, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów,
butelki i pojemniki, talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze wszystkie wymienione towary zawarte w klasie 21, 24 wyroby
tekstylne takie jak: ręczniki, bielizna pościelowa, koce, obrusy,
flagi i proporce nie z papieru, materiały na flagi, poszwy na poduszki, narzuty na łóżko, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
części i akcesoria do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoria
na szyję, 26 smycze [paski] do noszenia, przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków
do kluczy, koronki, hafty, wstążki [artykuły pasmanteryjne],
guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 28 artykuły i sprzęt
sportowy i gimnastyczny, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
ozdoby choinkowe, maszyny rozrywkowe uruchamiane przez
wrzucanie monety, 35 usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu następujących
towarów: magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
programy komputerowe, magnesy, pendrive, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, pendrive, telefony komórkowe, zapalniczki, latarki, urządzenia do oświetlania, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia
do gotowania, urządzenia do chłodzenia, urządzenia do suszenia, urządzenia do wentylacji, urządzenia do zaopatrzenia
w wodę, artykuły i wyroby pirotechniczne, wyroby z metali
szlachetnych i ich stopów lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, breloki do kluczy, zawieszki do breloków,
zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych,
wyroby z papieru i kartonu, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania, artykuły i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie i matryce drukarskie, materiały drukowane, figurki z papieru i kartonu, kalendarze, materiały piśmienne, broszury, emblematy, etykiety
nie z materiału tekstylnego, gazety, indeksy, skorowidze, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje
reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty,
dekoracje z papieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, wy-
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roby ze skóry i imitacji skóry, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, walizy, torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, inne artykuły służące
do przenoszenia, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle zawarte w tej
klasie, sprzęt do czyszczenia, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki, talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze, tekstylia, obrusy, flagi i proporce nie z papieru, materiały
na flagi, poszwy na poduszki, narzuty na łóżko, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, części i akcesoria do odzieży, obuwia i nakryć
głowy, akcesoria na szyję, smycze [paski] do noszenia, przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków
lub breloków do kluczy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki,
haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, artykuły i sprzęt sportowy
i gimnastyczny, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby
choinkowe, maszyny rozrywkowe uruchamiane przez wrzucanie monety, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dietetyczna żywność, suplementy diety dla ludzi,
plastry, materiały opatrunkowe, przyrządy i narzędzia ręczne,
widelce, łyżki, noże, ostrza (maszynki do golenia), meble, lustra,
ramki obrazów i zdjęć, wyroby z: drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, masy
perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące urządzenia i przyrządy: namioty,
markizy, brezenty, żagle, materiały na obicia i do wypełniania,
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, dywany,
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), artykuły
spożywcze takie jak: żywność śniadaniowa, galaretki, dżemy,
mleko i produkty mleczne, kawa, wyroby kawowe i substytuty
kawy, herbata, kakao i nienaturalna kawa, wyroby piekarskie,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody i desery mrożone, zakąski
i chrupki (w tym ziemniaczane), soki z owoców i warzyw, piwo,
wody mineralne niegazowane i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe,
przybory dla palaczy, produkty z tworzyw sztucznych, usługi
reklamowe i marketingowe w tym świadczone przez Internet
i za pomocą mediów społecznościowych, 41 organizowanie
rozrywki, działalność sportowa i kulturalna, organizacja imprez
promocyjnych i sportowych, organizowanie fanklubów, organizowanie zawodów i konkursów, organizowanie widowisk
i pokazów, produkcja filmów.
488243
(220) 2018 07 16
GLINKA MARTA LOS SABORES, Warszawa;
MRÓZ JOANNA CHAPEAU BAS, Warszawa
(540) WARSAW FOODIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 08.03.08, 11.03.01
(510), (511) 16 materiały drukowane i publikacje, książki,
podręczniki, gazety, broszury informacyjne, czasopisma,
druki, periodyki, plakaty i fotografie, materiał instruktażowy
i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń), strony internetowe
załadowane z Internetu w postaci druków, 35 reklama, za-
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rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo
i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi
audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi
pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, promocja
sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej, czynności biurowe,
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego
i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku
i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych opracowywanie informacji statystycznych z branży
kulinarnej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi
dotyczące public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych
i programów promocyjnych (usługi biurowe), archiwizacja
dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi,
prezentowanie ofert z branży kulinarnej, prezentowanie
informacji z branży kulinarnej i gastronomicznej, prezentowanie ofert usług kulinarnych na stronach internetowych,
prezentowanie ofert usług kulinarnych i gastronomicznych
za pośrednictwem platformy informatycznej, usługi porównywania cen ofert z branży kulinarnej, zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentowanie
i wybór ofert usług kulinarnych, udostępnianie informacji
handlowych, zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentacje, porównywanie i wybór
ofert usług kulinarnych i gastronomicznych przez klientów
detalicznych, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach
handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, informacja o ww. usługach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów
i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie przyjęć,
spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów,
tekstów o tematyce kulinarnej i gastronomicznej, tekstów
innych niż reklamowe, publikacja zdjęć.
(551) wspólne prawo ochronne

8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

488375
(220) 2018 07 18
INSTAL CZUDEC ZAKŁAD SYSTEMÓW
WENTYLACYJNYCH, KONSTRUKCYJNYCH
I ODPYLAJĄCYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) iCF Steel

(210)
(731)

(531)

07.11.25, 14.07.11, 14.07.06, 14.03.13, 17.02.04, 26.02.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje z metalu, balustrady metalowe,
belki stropowe metalowe, bramy metalowe, rynny metalowe dachowe, deflektory kominowe metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi metalowe dźwigary metalowe, kolanka
do rur metalowe, kołnierze metalowe, kominy metalowe,
konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, kraty metalowe, kształtki rurowe metalowe, maszty
metalowe, maszty ze stali, panele konstrukcyjne metalowe,
parkany metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, rury metalowe, rury i rurki ze stali, schody metalowe, silosy metalowe, słupy metalowe, zbiorniki
metalowe, ciągnione i polerowane, pręty metalowe, dachy
metalowe, drut metalowy, metalowe obudowy kominowe,
metalowe zaciski do rur, materiały konstrukcyjne metalowe, rurociągi zasilające metalowe, rury ściekowe metalowe,
osłony do rur metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
materiały metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody
nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy
pancerne, rudy (kruszce), zbrojeniowe materiały dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, pręty, płyty metalowe, profile konstrukcyjne, liny stalowe, druty ze stali, liny
i druty metalowe, słupy metalowe, belki stropowe metalowe, blachy, blachy stalowe, arkusze stali, wsporniki metalowe
do budownictwa, metalowe szkielety ramowe, kształtowniki stalowe, stalowe wyroby płaskie, stalowe wyroby długie,
progi metalowe, stal surowa, stal we wlewkach, wlewki,
pręty, szyny wąskotorowe, konstrukcje metalowe, metalowe
elementy stolarki budowlanej, 37 usługi budowlane, usługi
instalacyjne, usługi związane z realizacją systemów budynków o konstrukcji metalowej pod klucz, nadzór budowlany,
40 obróbka materiałów, obróbka metalu.
(210) 488461
(220) 2018 07 20
(731) CHOLEWA ANNA, Dzierżoniów
(540) Rcollection
(510), (511) 18 torby podróżne, torby sportowe, torby inne,
plecaki, saszetki.
(210) 488462
(220) 2018 07 20
(731) CHOLEWA ANNA, Dzierżoniów
(540) Rcollection
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(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 18 torby podróżne, torby sportowe, torby inne,
plecaki, saszetki.
(210) 488533
(220) 2018 07 23
(731) GRUPO ALDESA S.A., Madryt, ES
(540) QUADRATURE
(510), (511) 37 usługi budowlane dotyczące biur, sklepów,
hoteli i restauracji, usługi remontowe dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi instalacyjne dotyczące biur,
sklepów, hoteli i restauracji, usługi renowacji i modernizacji
w budownictwie, usługi konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji,
naprawcze roboty budowlane, wyposażanie wnętrz biur,
sklepów, hoteli i restauracji, usługi przekształcania (zmiany przeznaczenia) biur, sklepów, hoteli, restauracji, barów
i kawiarni, dekorowanie budynków, renowacja budynków,
renowacja wnętrz dotycząca biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi doradcze i informacyjne w zakresie budowania
i konserwacji biur, sklepów, hoteli i restauracji, 42 usługi
doradcze dotyczące projektowania wnętrz, planowanie
projektów, projektowanie budowlane, projektowanie dobudówek, projektowanie wnętrz, projektowanie wystroju biur,
projektowanie zewnętrznych części budynków, projektowanie powierzchni biurowej, planowanie rozmieszczenia biur,
projektowanie sklepów, projektowanie hoteli, projektowanie
restauracji, barów i kawiarni.
(210) 488569
(220) 2018 07 23
(731) KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka
(540)

(531) 26.02.01, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, kreda do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mydła w postaci
dezodorantów, preparaty do usuwania farby, preparaty dla
gospodarstwa domowego do usuwania kamienia kotłowego, środki do usuwania lakieru, preparaty do mycia, mydełka, mydła, kora mydłoki do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, płyny
antypoślizgowe do podłóg, środki do polerowania, środki
do nadawania połysku, preparaty do prania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do usuwania rdzy, soda
krystaliczna do czyszczenia, płyny do spryskiwaczy szyb,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki
do szorowania, środki zapachowe odświeżające powietrze,
preparaty do czyszczenia tapet, wybielacze, odbarwiacze
do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybielające, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie, środki
do wygładzania stosowane w pralnictwie, wywabiacze
plam, woda zapachowa, 25 apaszki, bandany na szyję, berety, kwefy, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty,
bryczesy, buty, korki do butów piłkarskich, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, czapki, czepki kąpielowe, czubki do butów, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole, fartuchy, fulary, futra, gabardyna jako
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odzież, garnitury, getry, gorsety, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe, kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki
dziecięce, mankiety, mantyle, stroje na maskaradę, maski
na oczy do spania, mufki, mundury, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony jako odzież, nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, obwódki
do obuwia, odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla
kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, okrycia wierzchnie, osłony
przed słońcem (daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch,
pasy do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, obuwie piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako
część garderoby, podszewki gotowe jako część garderoby,
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki,
szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy
do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty, t-shirty, turbany,
woalki, wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane, 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, prezentowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
usługi z zakresu rekrutacji personelu, dobór personelu,
w tym za pomocą metod psychotechnicznych, pośrednictwo pracy, biura pośrednictwa pracy, usługi agencji pracy,
w tym pracy tymczasowej, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, broszur, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi reklam korespondencyjnych,
przygotowywanie reklam prasowych, usługi reklam radiowych, usługi reklam telewizyjnych, usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży
w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej artykuły higieniczne, środki czystości, piasek, sól, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, kredę do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mydła w postaci dezodorantów, mydła dezynfekujące, preparaty
do usuwania farby, preparaty dla gospodarstwa domowego
do usuwania kamienia kotłowego, środki do usuwania lakie-
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ru, preparaty do mycia, mydełka, mydła, korę mydłoka
do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, płyny antypoślizgowe do podłóg, środki do polerowania, środki do nadawania połysku,
preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania rdzy, sodę krystaliczną do czyszczenia,
płyny do spryskiwaczy szyb, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki do szorowania, środki zapachowe odświeżające powietrze, preparaty do czyszczenia tapet,
wybielacze, odbarwiacze do celów kosmetycznych, sodę
wybielającą, sole wybielające, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane
w pralnictwie, wywabiacze plam, wodę zapachową, apaszki, bandany na szyję, berety, kwefy, berety, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony,
boa na szyję, boty, bryczesy, buty, korki do butów piłkarskich, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, czapki, czepki kąpielowe, czubki do butów, dzianina
[odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole, fartuchy, fulary,
futra, gabardyna, garnitury, getry, gorsety, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze
papierowe, kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki
wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki,
majtki dziecięce, mankiety, mantyle, stroje na maskaradę,
maski na oczy do spania, mufki, mundury, nakrycia głowy,
napierśniki, plastrony, nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, obwódki
do obuwia, odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla
kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, okrycia wierzchnie, osłony
przed słońcem (daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch,
pasy do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, obuwie piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki, podszewki gotowe, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki,
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe,
skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy,
spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki,
stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki,
śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni, getrów, pod stopy,
togi, trykoty, t-shirty, turbany, woalki, wyprawka dziecięca
[ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi ściągania czynszów, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, kredytowanie pod zastaw, oszacowanie, wycena
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmu mieszkań, usługi wynajmowania pomieszczeń biurowych, 37 nadzór nad budową pawilonów i sklepów targowych, usługi budowlane, usługi budownictwa przemysłowego, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
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czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie
okien, czyszczenie dachów, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, usługi doradztwa inżynieryjnego, instalowanie drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, izolowanie budynków, niszczenie szkodników, inne niż
w rolnictwie, oczyszczanie dróg, usługi pralnicze, usługi
prania bielizny, usługi prania bielizny pościelowej, usługi
prania na sucho, usługi prasowania bielizny, usługi prasowania parowego odzieży, usługi rozbiórki budynków, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, usługi zabezpieczania budynków przed wilgocią, usługi obsługi basenów kąpielowych, 39 wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie samochodów ciężarowych, wynajmowanie samochodów osobowych, wynajmowanie skuterów, wynajmowanie łodzi i statków, usługi transportu odpadów, 40 dezodoryzacja powietrza, odświeżanie powietrza, oczyszczanie powietrza, recykling odpadków i odpadów, ścinanie i przycinanie drzew,
spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie, przetwarzanie odpadów, upcykling, szycie (produkcja na zamówienie),
44 usługi ogrodnicze, usługi z zakresu ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnacja trawników, usługi rozsiewania z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, usługi dozoru nocnego, usługi stróży nocnych, usługi eskorty, ochrony osobistej, usługi
kontroli bagaży dla celów bezpieczeństwa, usługi kontroli
fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie
ochrony, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi badania
przeszłości osób.
(210) 488714
(220) 2018 07 27
(731) ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY SARMATA, Warszawa
(540) RKS SARMATA 1921

(531) 27.07.01, 27.05.01, 29.01.15, 24.01.05, 15.07.01, 15.07.03
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe,
sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, buty sportowe,
35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
reklama, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
rekreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu
rekreacyjnego i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci
wydarzeń sportowych, usługi szkół - edukacja, w tym szkoły
sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym
powietrzu.
(210)
(731)

488738
(220) 2018 07 30
WÓJCIK BARTOSZ RESIMA, Kraków
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(540) MAŁOPOLSKA SZKOŁA ROCKA MSR School of Rock

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.05, 22.01.06, 22.01.10,
22.01.25
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, wzmacniacze do instrumentów muzycznych, wypożyczanie w/w sprzętu,
41 edukacja, w tym: nauka teorii muzycznej, wdrażanie praktyki poprzez naukę gry na instrumentach i naukę śpiewu,
egzaminowanie zdobytej wiedzy muzycznej, usługi w zakresie organizacji: imprez muzycznych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, festiwali,
wszelkich form publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym,
organizacji pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, wykonywanie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów
i widowisk, impresariat muzyczny, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu i rozpowszechniania audycji radiowych
i telewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, organizowanie koncertów i tras koncertowych, usługi w zakresie organizacji i obsługi dyskotek, komponowanie utworów muzycznych oraz tworzenie tekstów
piosenek, produkcja teledysków, prowadzenie studia nagrań,
doradztwo muzyczne, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże,
tworzenie choreografii, publikacje książek i tekstów o tematyce muzycznej, udostępnianie publikacji elektronicznych
dotyczących tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy,
oprawa muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo - kabaretowych informacja o imprezach artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, imprez okolicznościowych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo i DVD, wydawanie albumów muzycznych.
(210) 488837
(220) 2018 07 31
(731) GOSKA IWONA FRANCHIE RULES, Warszawa
(540) OU

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież
sportowa i artykuły odzieżowe w stylu sportowym takie jak:
bluzy, kurtki, koszule, koszulki, biustonosze, szorty, skarpetki,
rajstopy, garnitury, płaszcze, kombinezony, ubrania codziennego użytku, odzież wieczorowa, odzież rekreacyjna, odzież
ciążowa, odzież robocza, odzież skórzana odzież wierzchnia
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na złe warunki pogodowe, suknie ślubne, kombinezony,
kurtki płaszcze, futra, garnitury, sukienki, spódnice, spodnie,
bluzki, t-shirty, koszule, swetry stroje kąpielowe, stroje plażowe, szlafroki, bielizna nocna i dzienna dla mężczyzn, kobiet i dzieci, biustonosze, gorsety, piżamy, akcesoria na szyję:
apaszki, chusty, szaliki, bandany, opaski, fulary, krawaty, rękawiczki, poszetki, paski skórzane i tekstylne, rajstopy, pończochy, skarpety, nakrycia głowy damskie, męskie i dziecięce:
czapki i czapeczki sportowe, berety, kapelusze, czapki, daszki
przeciwsłoneczne, czepki damskie, obuwie damskie, męskie
i dziecięce, obuwie codziennego użytku, obuwie sportowe,
obuwie rekreacyjne, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie
robocze.
488879
(220) 2018 07 31
PERCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) perc.tech SECURITY APPLIANCE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.16
(510), (511) 9 centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów, moduły
komputerowe, moduły pamięci elektronicznych, moduły
pamięciowe, moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], obudowy komputerowe, oprogramowanie
do kryptografii, oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, serwery komputerowe, sprzęt do szyfrowania,
tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], urządzenia
do szyfrowania danych, sprzęt komputerowy [hardware],
tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi programowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi szyfrowania danych, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, usługi w zakresie szyfrowania
i dekodowania danych, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego
oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami.
489046
(220) 2018 08 03
RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara
Iwiczna
(540) TENTi Streps

(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywcze suplementy diety, farmaceutyczne preparaty.
489049
(220) 2018 08 03
ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) BIZON

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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, inkubator do jaj, bębny (części maszyn),
ciśnienie (regulator), ciśnienie (zawory), chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, czopy (części
maszyn), głowice cylindrów do silników, kombajny zbożowe,
korbowody do maszyn lub motorów lub silników, łożyska
kulkowe, łożyska (części maszyn), maszyny rolnicze, młocarnie, napęd (mechanizmy) inne niż do pojazdów lądowych,
napędy łańcuchowe (mechanizmy) inne niż do pojazdów
lądowych, napędowe (mechanizmy) inne niż do pojazdów
lądowych, narzędzia (części maszyn), noże (części maszyn),
osie do maszyn, osłony do maszyn, obudowy maszyn, ostrza
(części maszyn), pasy do maszyn, pompy (części maszyn lub
silników), prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn,
przenośniki (maszyny), przesiewacze (maszyny), reduktory
ciśnienia (części maszyn), regulatory (części maszyn), rolnicze
(narzędzia) inne niż o napędzie ręcznym, rozpylacze (maszyny), separatory, sieczkarnie, sita (maszyny lub części maszyn),
sprężarki (maszyny), sprężarki (części maszyn), sterownicze
(mechanizmy) do maszyn silników, tłoki (części maszyn i silników), uchwyty (części maszyn), wentylatory do silników,
zawory (części maszyn i silników), zębate koła (zespoły maszynowe), złącza części silników, pasy do silników, podajniki,
podnośniki, pokrywy (osłony, części maszyn).
489092
(220) 2018 08 06
OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT,
Gdańsk
(540) MEVO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 udzielanie informacji związanych z usługami
wypożyczania rowerów, usługi współdzielenia rowerów, wypożyczanie rowerów.
489119
(220) 2018 08 07
KOZAK TADEUSZ PSZCZELARZ KOZACKI - PASIEKA,
Kozaki
(540) MIODO-ACTIVE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 30 miód, naturalne miody pszczele, produkty pszczele: pyłek pszczeli, kit pszczeli spożywczy, mleczko
pszczele do celów spożywczych, ekologiczne artykuły spo-
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żywcze na bazie miodu, suplementy diety na bazie miodu,
batony miodowe, żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych z dodatkiem miodu: płatki zbożowe,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, muesli, wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze na miodu: batony na bazie
miodu, ciasta, ciastka piernikowe, ciasteczka, piernik, pierniki,
pieczywo cukiernicze, czekolada z dodatkiem miodu, cukierki na bazie miodu, lody spożywcze z dodatkiem miodu,
32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie miodu, napoje
owocowe z dodatkiem miodu, soki owocowe i owocowo warzywne z dodatkiem miodu, nektary owocowe z dodatkiem miodu, koktajle bezalkoholowe z dodatkiem miodu,
napoje wzbogacone witaminami z dodatkiem miodu, napoje izotoniczne z dodatkiem miodu, napoje energetyczne
bezalkoholowe z dodatkiem miodu, woda mineralna, źródlana i gazowana z dodatkiem miodu.
489310
(220) 2018 08 13
PRZEDPEŁSKA ALEKSANDRA BLACK HORSE INVEST,
Toruń
(540) CASTLE HILL ZAMKOWE WZGÓRZE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 21.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań.
489367
(220) 2018 08 13
KMITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOM

(210)
(731)

27.05.05, 29.01.13, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20, 02.09.25,
26.02.05
(510), (511) 5 napoje z mleka słodowego do celów leczniczych.
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nu komórkowego, tj. pacjenci mogą zadzwonić pod określony numer i spotkać się z pracownikami opieki medycznej
poprzez wideo czat i czat, 44 informacja medyczna udzielana za pośrednictwem Internetu, usługi telemedyczne, usługi
opieki medycznej, konsultacje medyczne, usługi poradnictwa medycznego, usługi lekarskie, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, opieka pielęgniarska, szpitale,
ośrodki zdrowia, wszystkie wymienione wyżej usługi związane z konsultacjami w zakresie opieki medycznej za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego, tj. pacjenci
mogą zadzwonić pod określony numer i spotkać się z pracownikami opieki medycznej poprzez wideo czat i czat.
(210) 489441
(220) 2018 08 16
(731) ROWIŃSKA KAMILA, Gliwice
(540) Jedziesz Bejbe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, magazyny ilustrowane, drukowane materiały informacyjne, reklamowe i biurowe, katalogi, prospekty, ulotki, zaproszenia, kalendarze,
afisze, albumy, almanachy, broszury, grafiki, nalepki, notesy,
obrazy dyplomy, mapy, koperty, torby na zakupy z papieru
i/lub tworzyw sztucznych, kubki papierowe, 25 damskie,
męskie i dziecięce obuwie i odzież z materiałów naturalnych
i sztucznych: sportowa, rekreacyjna, plażowa, do użytku domowego, codziennego i na szczególne okazje, nakrycia głowy,
rękawiczki, wyroby dziewiarskie, bielizna, paski, bluzy, 35 usługi
w zakresie prowadzenia salonów mody, salonów wystawienniczych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
dotyczących mody i umożliwiających swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem
Internetu towarów związanych z modą, prowadzenie sklepu
w systemie on-line za pośrednictwem Internetu w zakresie
sprzedaży towarów i usług dotyczących mody, w tym obuwia,
odzieży, dodatków do obuwia i odzieży.
489445
(220) 2018 08 16
WÓJCIK DARIUSZ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń;
WÓJCIK MARIUSZ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń;
WÓJCIK ANDRZEJ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń
(540) ALKOHOL na Prezent
(210)
(731)

(531)

(210) 489439
(220) 2018 08 16
(310) 17885975
(320) 2018 04 10
(330) EM
(731) Webbhälsa AB, Stockholm, SE
(540) LIVI
(510), (511) 9 programowanie użytkowe (aplikacje) do stosowania w dziedzinie opieki medycznej, mobilne aplikacje
do użytku w dziedzinie opieki medycznej, wszystkie wymienione wyżej produkty związane z konsultacjami w zakresie
opieki medycznej za pośrednictwem komputera lub telefo-

(531) 19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze i wyroby cukiernicze, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie
kawy, wino, wina musujące, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej świadczone online w związku z następującymi towarami:
produkty spożywcze obejmujące wyroby z mięsa, słodycze
i wyroby cukiernicze, piwa i produkty piwowarskie, napoje
alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie kawy, wino, wina
musujące, napoje bezalkoholowe, artykuły upominkowe, pamiątki, podarki, śmieszne gadżety, kosze upominkowe, usłu-
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gi związane z listami prezentów, 39 doręczanie prezentów,
pakowanie prezentów, 45 przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezentami.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 489507
(220) 2018 08 20
(731) KŁOS KAROL S3G, Warszawa
(540) MAPOWNIK
(510), (511) 16 atlasy, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, mapy geograficzne, materiały drukowane, notatniki [notesy], obrazy
i zdjęcia, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], plany, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty na dokumenty, skoroszyty do dokumentów, zakładki do książek,
zakładki do stron, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych.
489553
(220) 2018 08 21
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADNEBOL
(510), (511) 5 środki przeciwbólowe, środki przeciwzapalne,
środki przeciwgorączkowe.
(210)
(731)

489715
(220) 2018 08 27
FAMUR PEMUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) p S.A. pemug

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.04.21,
29.01.14
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przenośne konstrukcje
metalowe, konstrukcyjne płyty metalowe, słupy metalowe, rury metalowe, 35 usługi prowadzenia sklepu/hurtowni z wyrobami metalowymi i konstrukcjami metalowymi,
37 rozbiórka obiektów budowlanych, burzenie obiektów budowlanych, budowlane roboty ziemne, wznoszenie budynków, wznoszenie obiektów mostowych, fundamentowanie
obiektów budowlanych, montaż konstrukcji z elementów
prefabrykowanych, budowa konstrukcji z elementów prefabrykowanych, montaż budynków z elementów prefabrykowanych, budowa budynków z elementów prefabrykowanych, budownictwo metalowe, budowlane prace murarskie,
budowlane prace instalacyjne, budowlane prace izolacyjne,
budowlane prace wykończeniowe, tynkowanie, budowlane
prace - malowanie, budowa dróg, usługi w zakresie wynajmu
maszyn i urządzeń budowlanych, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, projektowanie technologiczne, badania i analizy techniczne, usługi inżynierskie
w zakresie ocen, opinii, sporządzania raportów na polu naukowym, technologicznym i informatycznym.
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(210) 489972
(220) 2018 10 15
(731) POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa
(540) Memoriał Ireny Szewińskiej
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki,artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych
klasach,ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 489987
(220) 2018 08 31
(731) Vitro, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, MX
(540) TOGETHER, WE SEE FURTHER
(510), (511) 7 maszyny do produkcji szkła, części składowe
maszyn do produkcji szkła, mianowicie, zasilacze, maszyny
do formowania szkła, maszyny do kontroli szkła, oraz elektroniczne systemy sterowania będące częściami składowymi
maszyn do produkcji szkła, części maszyn do produkcji wyrobów szklanych, mianowicie, układy cięcia nożycowego z mechanizmem servo i chłodzeniem smaru, układy odrzucania
kropli (porcji masy szklanej), mechanizmy dmuchająco-dmuchające (blow and blow) lub wytłocznika, dystrybutory kropli
(porcji masy szklanej), części do maszyn, mianowicie, formy
do stosowania w produkcji szkła i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, 12 części pojazdów
lądowych, mianowicie, szyby przednie, oszklenie pojazdów
typu światła boczne i pozycyjne, oszklenie świateł bocznych i pozycyjnych pojazdów oraz klapy tylne stanowiące
tylne okna pojazdu, okna pojazdów, 19 szkło do budownictwa i konstrukcji, mianowicie, szkło płaskie, szkło pławione,
szkło izolacyjne, szkło odblaskowe, odporne na warunki
atmosferyczne, dźwiękoizolacyjne, zespolone, hartowane
i kuloodporne, wszystkie do stosowania w budownictwie
i konstrukcji, hartowane i pół hartowane szkło dekoracyjne
do stosowania w budownictwie i konstrukcji, szkło izolujące i szklane panele zabezpieczające, szkło architektoniczne,
21 butelki, sprzedawane puste, butelki na środki farmaceutyczne, sprzedawane puste, słoje do przechowywania
ze szkła, buteleczki, szkło kuloodporne do okien pojazdów,
szkło zespolone do okien pojazdów, szkło dźwiękoizolacyjne
do okien pojazdów, szkło o zmiennej przepuszczalności światła do okien pojazdów, szkło nieprzetworzone i częściowo
przetworzone, 35 sprzedaż hurtowa szkła samochodowego
wymiennego, wyrobów szklanych i luster przeznaczonych
dla handlu, przemysłu i pomieszczeń mieszkalnych, szklanych pojemników na perfumy, szklanych pojemników na kosmetyki i szklanych pojemników na wyroby farmaceutyczne,
produktów chemicznych, mianowicie, węglanu sodu, wodorowęglanu sodu, chlorku sodu, chlorku wapnia i soli, usługi
promocji sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie niemetalowych materiałów budowlanych.
490066
(220) 2018 09 04
CENTRUM BADAŃ RYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) Oeconomia Copernicana
(510), (511) 16 broszury, czasopisma [periodyki] indeksy,
skorowidze, kalendarze, katalogi, książki, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], szablony [artykuły piśmienne],wzorce pisma do kopiowania, zakładki do książek, 41 fotografia, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, publikowanie książek,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi(210)
(731)
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zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja].
(210)
(731)
(540)

490138
(220) 2018 09 05
SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 29.01.12, 15.07.09, 14.07.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, 10 urządzenia i przyrządy stomatologiczne.
490140
(220) 2018 09 05
SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SeptoAkcesoria

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, 10 urządzenia i przyrządy stomatologiczne.
490256
(220) 2018 09 07
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Zelów
(540) CARE ON

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.09, 26.11.11
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
(210) 490265
(220) 2018 09 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Tu i teraz - widzę, słucham, pytam
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
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do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne: dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli.
(210) 490295
(220) 2018 09 09
(731) AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) born2be True

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(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 do ochrony przed wiatrem, bolerka,
swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki z krótkim rękawem,
podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie
ślubne, sukienki skórzane, spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, rękawiczki dziane, paski [odzież], paski do spodni, paski tekstylne, 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 zimowe, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy,
usługi w zakresie 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.
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(210) 490321
(220) 2018 09 10
(731) KULBACKA ALEKSANDRA ENLA, Suwałki
(540) e ENLA enjoy languages

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.22,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.21
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, w tym
organizowanie kursów i szkoleń oraz innych form kształcenia, kursy językowe, nauczanie języków, edukacja językowa, kursy językowe, tłumaczenie ustne [język], tłumaczenie
języka migowego, nauczanie języków obcych, organizacja
kursów językowych, zapewnianie kursów językowych, usługi
nauki języka obcego, usługi nauczania języka angielskiego,
organizowanie indywidualnej nauki języków, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka obcego, usługi edukacyjne związane
z naukę języków obcych, usługi szkół w zakresie nauczania
języków obcych wypożyczanie nagranych magnetycznych
taśm wideo do nauki języka, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków
obcych, publikowanie książek, podręczników i materiałów
szkoleniowych, publikacje elektroniczne on-line książek
i podręczników, produkcja filmów i nagrań, usługi w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe
ustne, organizowanie obozów wakacyjnych, udostępnianie
publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków.
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490533
(220) 2018 09 13
PRIMO PIATTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) PRIMO PIATTO della Bottega del Cappelletto
(210)
(731)

(531)

(210) 490466
(220) 2018 09 12
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540) SURFA SCAN

(531) 26.03.23, 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, czujniki pomiarowe,
urządzenia pomiarowe, laserowe systemy pomiarowe, elektroniczne czujniki pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, cyfrowe urządzenia
pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia pomiarowe do narzędzi, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, skanery
ręczne, przenośne skanery, urządzenia kontrolno-pomiarowe do oceny jakości przygotowania powierzchni, urządzenia
kontrolno-pomiarowe do oceny chropowatości powierzchni, urządzenia kontrolno-pomiarowe do oceny czystości
powierzchni.

(531) 05.07.02, 08.07.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 makarony, potrawy na bazie makaronów
lub mąki, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów
i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
490626
(220) 2018 09 17
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Grudziądz
(540) MLECZNA MANUFAKTURA PREMIUM
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 biały miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser
z chudego mleka [quark], desery jogurtowe, desery mleczne,
desery na bazie sztucznego mleka, desery wykonane z produktów mlecznych, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka
koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne,
jogurty smakowe, kefir i napój mleczny, koktajle mleczne,
kwaśna śmietana, kwaśne mleko, maślanka, mieszanki serowe, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko
kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe [napój], mleko kokosowe w proszku, mleko kozie, mleko kozie
w proszku, mleko krowie, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko o różnych smakach, mleko organiczne, mleko owcze, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko sojowe [substytut mleka], mleko sojowe w proszku, mleko w proszku,
mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku
o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko ryżowe [substytut mleka], mleko z bakteriami Lactobacillus
acidophilus, mleko z nasion konopi jako substytut mleka,
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, mleko zagęszczone, mleko zsiadłe,
nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym,
napoje mleczne z dużą zawartością mleka, napoje mleczne
z kakao, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne
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zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie
mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie
mleka migdałowego napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka
zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty
mleka, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje
z produktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu
mlekowego, produkty serowarskie, przekąski na bazie mleka,
przekąski na bazie sera, ser cheddar, ser francuski Cancoillotte, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu,
ser owczy, ser pleśniowy, ser śmietankowy, ser twardy, ser
twarogowy, ser typu twarogowego, ser w postaci dipów, ser
w proszku, ser wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, serek mascarpone, serwatka, sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, sery z truflami, śmietana, śmietana kremówka do ubijania, śmietana
na bazie warzyw, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana
tłusta, śmietana w proszku [produkty mleczne], śmietanka
do kawy w proszku, starty ser, substytuty kwaśnej śmietany,
substytuty mleka, substytuty serów, świeży biały ser, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], twaróg.
(210) 490654
(220) 2018 09 17
(731) OBERNIKOWICZ BARTOSZ, Starogard Gdański
(540) BURGERS Fresh Gordon EST. 2013

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.13, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, 43 usługi gastronomiczne, bary, kawiarnie, restauracje, stołówki.
(210) 490699
(220) 2018 09 18
(731) AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, Warszawa
(540) AMW
(510), (511) 13 broń palna, lufy karabinowe, broń palna sportowa, rewolwery, zamki do broni palnej, karabiny maszynowe, pistolety.
490704
(220) 2018 09 18
NATIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NATIOS
(510), (511) 37 instalacje teletechniczne i elektryczne
tj. instalacje teleinformatyczne, telefoniczne, monitoringu
wizyjnego (CCTV), alarmowe/przeciwwłamaniowe, radiowe i elektryczne, 38 usługi telekomunikacyjne (w postaci
dostawcy usług internetowych, telewizyjnych i telefonicznych) - Internet, telewizja i telefonia, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, w tym rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój
sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzań komputerowych,
(210)
(731)
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doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
usługi projektowania.
(210) 490769
(220) 2018 09 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Contril
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: 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, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, 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, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 490849
(220) 2018 09 23
(731) WÓJCIK STANISŁAW ADAM, Warszawa
(540) bb6
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety.
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490853
(220) 2018 09 24
ŁUCZYŃSKI WOJCIECH TOP SZKOŁA
PAROLOTNIOWA, Rybarzowice
(540) OP OTOPRZYGODA

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 internetowa agencja pośrednictwa w sprawach kojarzenia kontrahentów w zakresie usług związanych ze sportem, wypoczynkiem, nauką jazdy, pilotażem,
paralotniarstwem.
(210) 490881
(220) 2018 09 24
(731) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) FAMUR

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, wyroby metalowe gotowe, rury i przewody ciśnieniowe: metalowe kurki
kulowe do instalacji przemysłowych - zawory inne niż części
maszyn, skipy (pojemniki transportowe), klatki wyciągowe
metalowe, konstrukcje stalowe urządzeń wyciągowych
i nadszybia w tym wieże i dźwigary, trasy jednoszybowych
kolejek podwieszanych, w tym szyny jezdne oraz inne elementy torów kolejek, zawiesia metalowe do podwieszania
ciężarów na łukowej obudowie kopalnianej w tym zawiesia
dla podwieszania szyn górniczych kolejek podwieszanych,
układak kabla metalowy, rury podsadzkowe metalowe,
zbiorniki załadowcze i wyładowcze metalowe, odlewy korpusów przekładni zębatych metalowe,metalowe odlewy
stropnic, kadłubów spągnic i strzemion obudowy kopalnianej, metalowe odlewy kadłubów silników elektrycznych, metalowe odlewy przewodów pyłowych, metalowe odlewy
wykładzin młynów węglowych, metalowe odlewy kadłubów, gwiazd, ślizgów i płóz kombajnów węglowych, metalowe obciążniki do wózków transportowych widłowych, metalowe odkuwki elementów maszyn górniczych, 7 maszyny
ogólnego przeznaczenia, maszyny dla budownictwa, sprzęt
do małej mechanizacji górnictwa, maszyny dla górnictwa,
maszyny do wydobywania, kombajny węglowe ścianowe
i chodnikowe, części i podzespoły do kombajnów węglowych, wrębiarki, części i podzespoły do wrębiarek, strugi węglowe i części do nich, przekładnie w tym przekładnie zębate, części i podzespoły do przekładni, napędy hydrauliczne
i ich części, napędy do przenośników, części i podzespoły
do napędów do przenośników, silniki hydrauliczne, części
i podzespoły do silników hydraulicznych, pompy do hydrauliki wysokociśnieniowej, w tym pompy ręczne, części i podzespoły do pomp do hydrauliki wysokociśnieniowej, maszyny do robót ziemnych, wiertnice, w tym wiertnice dla górnictwa naftowego normalnośrednicowe, małośrednicowe i hydrogeologiczne oraz osprzęt wiertniczy do nich w tym narzędzia wiertnicze i łańcuchy tulejkowo - rolkowe, obrabiarki
do metali, system przeniesienia napędu dla kombajnów
górniczych złożony z koła napędowego w kombajnie i drabinki przenośnika, górnicze obudowy zmechanizowane
ścianowe i chodnikowe, urządzenia górnicze o napędzie hydraulicznym, stojaki hydrauliczne, przesuwaki hydrauliczne,
siłowniki hydrauliczne, zawory metalowe w tym bloki zaworowe, zamki hydrauliczne i ich części, sterowane zawory
zwrotne kulkowe i grzybkowe do zamków hydraulicznych
i ich części, zawory zwrotne gazowe i sprężynowe do zam-
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ków hydraulicznych i ich części, zawory odcinające i ich części, rozdzielacze hydrauliczne w tym rozdzielacze zaworowe,
płytkowe i suwakowe oraz części do nich, ręczne regulatory
natężenia przepływu i ich części, ładowarki hydrauliczne,
przesiewacze, cylindry, tłoki i tłoczyska, podnośniki, przenośniki zgrzebłowe górnicze ścianowe, podścianowe do robót
przygotowawczych i dla ratownictwa, ich podzespoły i części, bębny przenośników zgrzebłowych, zgrzebła, przenośniki taśmowe, ich podzespoły i części, bębny przenośników
taśmowych w tym bębny napędowe, zwrotne, napinające
i kierunkowe, krążniki, zawieszenia krążników, zestawy krążnikowe, wsporniki zestawów krążnikowych stałe i samonaprowadzające, stacje zwrotne przenośników taśmowych, stacje
przesypowe i wysięgniki przenośników taśmowych, przystawki przesypowe i przystawki dwubębnowe przenośników taśmowych, urządzenia do czyszczenia taśmy przenośników taśmowych, układy napędowe przenośników taśmowych, w tym zespoły napędowe i modułowe jednostki napędowe, kadłuby napędów i ściany kadłubów, sprzęgła
do przenośników taśmowych i części do tych sprzęgieł, hamulce do przenośników taśmowych i części do tych hamulców, urządzenia do zapobiegania cofania taśmy przenośników taśmowych, zwalniaki, pętlicowe zasobniki taśmy przenośników taśmowych, urządzenia do napinania taśmy przenośników taśmowych w tym stacje napinające, ich zespoły
i części, konstrukcje nośne przenośników taśmowych, kozły
tras przenośników taśmowych w tym kozły samonaprowadzające, urządzenia zasypowe przenośników taśmowych,
urządzenia do regulacji biegu oraz do zmiany kierunku taśmy w tym zespoły bębnów kierujących przenośników taśmowych, przełazy i osłony zabezpieczające przenośników
taśmowych, wyposażenia dojazdy ludzi na przenośnikach
taśmowych, układy sterowania przenośników taśmowych,
odlewy do przenośników taśmowych, kolejki przetokowe
łańcuchowe ich podzespoły i części, urządzenia przyszybowe w tym zapory, hamulce torowe, pomosty wahadłowe,
wrota szybowe, ich podzespoły i części, kadłuby spawane
silników elektrycznych w tym ognioszczelnych silników dla
górnictwa, ładowarki zgarniakowe i zgarniaki ich podzespoły
i części, podsadzarki do podsadzki pneumatycznej, ich podzespoły i części, półautomaty do produkcji siatki cięto ciągnionej, ich podzespoły i części, elektrownie wiatrowe,
ich podzespoły i części, inne urządzenia napędzane silnikami
wiatrowymi, ich podzespoły i części, kurki kulowe do instalacji przemysłowych - zawory stanowiące części maszyn, odwadniarki, flotowniki, dmuchawy, wzbogacalniki, hydrocyklony, osadzarki, odmulniki, filtry, elektrofiltry, prasy filtracyjne, koła linowe, cyklony, kołowroty, wciągniki, wciągarki, wywrotnice wózków kopalnianych, densiklony, zwałowarki,
8 napinacze [narzędzia ręczne], 9 urządzenia do przetwarzania informacji, nagrane programy komputerowe, komputerowe nośniki danych zawierające oprogramowanie, nadajniki
i odbiorniki radiowe, telewizyjne, urządzenia dla telefonii i telegrafii przewodowej, urządzenia i przyrządy pomiarowe,
kontrolne, badawcze i nawigacyjne, systemy do sterowania
procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne, złącza
do przewodów elektrycznych, przełączniki elektryczne,
przekaźniki elektryczne, elektryczna aparatura kontrolno sterująca przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych
wybuchem, w szczególności wybuchem pyłu węglowego
lub metanu, urządzenia do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięku, serwery komputerowe przeznaczone
do pracy w strefach zagrożonych wybuchami, w szczególności wybuchami pyłu węglowego i metanu, zintegrowany
zarządzalny system podziemnej eksploatacji pokładów węgla, składający się z podziemnej sieci teleinformatycznej oraz
punktów węzłowych wyposażonych w rozbudowany sys-
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tem kontroli z obsługą protokołów komunikacyjnych, zawory
elektromagnetyczne, 11 urządzenia elektryczne do oświetlania, hydrauliczna aparatura sterownicza, 12 lokomotywy, tabor kolejowy, jednoszynowe kolejki podwieszane oraz zespoły i części do takich kolejek, kolejki szynowo - linowe, kabiny osobowe kolejek szynowo - linowych, pontony i podtorza, podwozia gąsienicowe, 16 książki, publikacje, materiały
szkoleniowe, 19 przewody wysokociśnieniowe niemetalowe,
35 usługi związane z tworzeniem, przetwarzaniem i utrzymywaniem baz danych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie
i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, publikowanie tekstów reklamowych, materiały
reklamowe, 36 działalność finansowa z wyłączeniem ubezpieczenia i funduszy emerytalnych, udzielanie kredytów,
37 instalowanie, remont, konserwacja i naprawa maszyn
i urządzeń przemysłowych oraz sprzętu i wyposażenia
do nich, naprawa i konserwacja wyrobów metalowych gotowych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego,
remont zmechanizowanych obudów górniczych i ich podzespołów i części, remont siłowników hydraulicznych
i ich podzespołów i części, wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń dla górnictwa, remontowanie zaworów stanowiących części maszyn oraz zaworów innych niż części maszyn,
remontowanie hydraulicznej aparatury sterowniczej, regeneracja przewodów wysokociśnieniowych, serwisowanie
maszyn i urządzeń górniczych, regeneracja części zamiennych do maszyn górniczych w tym do kombajnów chodnikowych i ścianowych i ich podzespołów, obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzebłowych, przenośników taśmowych, wiertnic, siłowników hydraulicznych, ładowarek
hydraulicznych, pomp, montaż lutniociągów i rurociągów,
roboty górnicze w zakresie wykonywania wyrobisk podziemnych, usługi w zakresie wykonywania robót budowlano
- montażowych, rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych,
robót ziemnych, fundamentowania, wznoszenia budynków,
montażu i budowy konstrukcji oraz budowli z elementów
prefabrykowanych, budownictwa metalowego, prac murarskich, instalacyjnych, izolacyjnych, wykończeniowych, tynkowania, malowania, budowy dróg, w szczególności w zakładach górniczych na powierzchni i pod ziemią, 38 przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
wypożyczanie urządzeń telefonicznych przewodowych, wypożyczanie urządzeń telegraficznych przewodowych, wypożyczanie nadajników radiowych, telewizyjnych, wypożyczanie zespołów nadawczych, odbiorczych, łączność telefoniczna bezprzewodowa, łączność telefoniczna satelitarna,
40 usługi poligraficzne, powlekanie galwaniczne, spawanie,
lutowanie, obróbka cieplna w tym hartowanie metali, szlifowanie metali, obróbka skrawaniem metali, obróbka mechaniczna elementów metalowych, 41 nauczanie, kształcenie
praktyczne w zakresie produkowanych wyrobów oraz oprogramowania systemowego dla tych wyrobów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, edukacja
szkolna i pozaszkolna, wspomaganie edukacji, 42 badania
i analizy techniczne, projektowanie, powielanie, instalacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, kontrola jakości w tym zakresie, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie urządzeń do przetwarzania informacji, wypożyczanie urządzeń kontrolno-sterujących, pomiarowych, kontrolnych, badawczych i nawigacyjnych, wypożyczanie systemów sterowania procesami przemysłowymi, wypożyczanie elektrycznej aparatury kontrolno - sterującej przeznaczonej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem w szczególności wybuchem pyłu węglowego lub
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metanu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
projektowanie hydraulicznych układów sterujących, projektowanie hydraulicznej aparatury sterującej, opracowanie
i emisja dokumentacji technicznej, usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
analiz technicznych, badań technicznych, doradztwa budowlanego, ekspertyz inżynieryjnych, w szczególności dotyczących obiektów powierzchniowej i podziemnej infrastruktury zakładów górniczych oraz konsultingu w zakresie technologii eksploatacji i przeróbki węgla.
(210) 490894
(220) 2018 09 24
(731) HADI KAMIL HASAN, Stare Babice
(540) STARÓWKA

(531)

02.01.16, 03.11.01, 03.11.03, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 medyczne usługi edukacyjne, 42 medyczne
usługi laboratoryjne, 44 usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi informacji medycznej, usługi poradnictwa
medycznego, usługi klinik zdrowia (medycznych), usługi
w zakresie leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, usługi pomocy medycznej.
490913
(220) 2018 09 25
PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROPCO
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem
nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi
wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu
oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi organizowania finansowania zakupu
nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego,
usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi
wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich,
usługi nabywania nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania
informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomo(210)
(731)
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ści, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania lub
okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane:
budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi budowlano - remontowe w zakresie
budynków, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi
murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz
gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów
osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), usługi projektowania
budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania
konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie
realizacji konstrukcji budowlanych.
490916
(220) 2018 09 25
PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROPCO THE PROPERTY COMPANY
(210)
(731)
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trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania
Informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania lub
okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane:
budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi budowlano - remontowe w zakresie
budynków, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi
murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz
gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów
osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), usługi projektowania
budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania
konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie
realizacji konstrukcji budowlanych.
490919
(220) 2018 09 25
PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROPCO THE PROPERTY COMPANY
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania I administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem
nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi
wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu
oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi organizowania finansowania zakupu
nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego,
usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi
wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich,
usługi nabywania nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu
nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości,
usługi zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami
i wynajmowaniem nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli, usługi dzierżawy
majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, usługi
organizowania finansowania zakupu nieruchomości, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości,
usługi inwestora zastępczego, usługi kompanii holdingowej:
zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji,
udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi finansowania
nieruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zlece-
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nie osób trzecich, usługi nabywania nieruchomości na rzecz
osób trzecich, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania
informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania lub okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych, usługi
w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane,
przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie
wnętrz, usługi budowlano - remontowe w zakresie budynków,
montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi murarskie,
wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz gazowych,
instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów osobowych
i towarowych, wind oraz ruchomych schodów, zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo,
tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym
wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie
dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego
i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny),
usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych,
usługi projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.
(210) 490952
(220) 2018 09 25
(731) LEBOCH KRYSTIAN, Mysłowice
(540) BUILDINGOFFICE

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie Building Office.
490960
(220) 2018 09 25
NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NEOKLIMA

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne: agregaty klimatyzacyjne, aparatura do suszenia (odwadniania), aparatura
i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urzą-
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dzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnie, ciśnieniowe
zbiorniki wody, filtry do klimatyzacji, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje
do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do filtrowania powietrza, instalacje do ogrzewania wodnego,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania
w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne),
instalacje klimatyzacyjne, kaloryfery elektryczne, kotły grzewcze, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
palniki gazowe, parowniki, piece (urządzenia grzewcze), piece
na gorące powietrze, piece słoneczne, piece inne niż do użytku laboratoryjnego, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
wody, podgrzewacze wody (aparatura), pojemniki chłodnicze,
pojemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, regeneratory ciepła,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, szafy chłodnicze, termiczne kolektory słoneczne, urządzenia chłodzące, urządzenia do celów
sanitarnych, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia
do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do ogrzewania,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe,
urządzenia do ogrzewania akwariów, urządzenia do schładzania wody, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia zasilające kotły grzewcze, wentylatory (części instalacji klimatyzacyjnych, wężownice (części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych), wyciągi wentylacyjne,
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła inne
niż części maszyn, zasobniki ciepła, zaślepki do grzejników,
zawory do rur i rurociągów, zawory termostatyczne (części
instalacji grzewczych), 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instancyjne systemów klimatyzacji, wentylacji i systemów
grzewczych opartych na pompach ciepła, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konsultacje
budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa
pomp, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne.
(210) 491009
(220) 2018 09 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) BOHO ESSENCE by OCEANIC
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
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(210) 491010
(220) 2018 09 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) BOHO COLOUR by OCEANIC
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
491013
(220) 2018 09 26
MARZEC TOMASZ, STELMACH JOLANTA PIGMENT
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) PIGMENT DROGERIA
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, zestawy
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, błyszczyki do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, kredki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do makijażu,
puder od makijażu, preparaty do demakijażu, fluid do makijażu, podkłady do makijażu, chusteczki do demakijażu,
mleczko kosmetyczne, preparaty do depilacji, dezodoranty
dla ludzi, dezodoranty, dezodoranty w postaci sztyftów, mydła, mydełka, preparaty do golenia, sole do kąpieli dla celów
innych niż lecznicze, woda kolońska, lakiery do paznokci,
maseczki kosmetyczne, ozdoby do paznokci, preparaty kosmetyczne do odchudzania, szampony, odżywki do włosów,
olejki do celów kosmetycznych, oleje kosmetyczne, olejki
do celów perfumeryjnych, lakiery do paznokci, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do opalania,
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szminki, środki do czyszczenia zębów, woda toaletowa,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, farby do włosów,
lakiery do włosów, pomady do włosów, pudry do włosów,
żele do włosów, pasty do włosów, oleje do włosów, wosk
do depilacji, zmywacze do paznokci, pasty do zębów, henna
do celów kosmetycznych, płyny i żele do higieny intymnej,
chusteczki do higieny intymnej, płyny do płukania ust, kosmetyki dla dzieci, żele do kąpieli i pod prysznic nie dla celów medycznych, balsamy do ciała, preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, zioła do kąpieli,
4 świece zapachowe, świece perfumowane, 5 suplementy
diety dla ludzi, zioła lecznicze, 21 pędzle do makijażu, pędzle kosmetyczne, osłonki na pędzle, etui na pędzle kosmetyczne, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
na przybory kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory
toaletowe, aplikatory do makijażu, szczoteczki do zębów.
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491025
(220) 2018 09 26
WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) SMART 5
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem,
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki,
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne,
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów.
(210)
(731)

491026
(220) 2018 09 26
WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) PELLAR
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem,
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki,
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne,
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów.
(210)
(731)

(210) 491107
(220) 2018 09 28
(731) MODLIŃSKI RAFAŁ HEMP ETERNITY, Warszawa
(540) HEMP ELEMENT

(531) 01.01.10, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 przeciwutleniacze do użytku w produkcji
farmaceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji
suplementów diety, witaminy do użytku w produkcji żywności, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, wi-
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taminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy dla
przemysłu spożywczego, 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, nalewki do celów
medycznych, napary lecznicze, olejki lecznicze, papierosy
beztytoniowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno- farmaceutyczne, preparaty
witaminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
środki nasenne, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, zioła do palenia do celów medycznych, zioła
lecznicze, środki uspokajające, środki uspakajające, preparaty weterynaryjne, propolis do celów farmaceutycznych,
22 konopie.
491108
(220) 2018 09 28
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Piwny Fest
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
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(540) 4 LONG LASHES by OCEANIC

(531) 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki
do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki
do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki,
preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze
preparaty na porost rzęs i brwi.
(210) 491140
(220) 2018 10 01
(731) LUBOMIRSKI PIOTR LUBOMIRSKI-PL, Radom
(540) ROMANO MAZZANTE

(210)
(731)

491114
(220) 2018 10 01
JACH MONIKA, KOZAK EWA MEAPHARMA SPÓŁKA
CYWILNA, Lublin
(540) MeaPharma
(210)
(731)

(531) 25.07.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje
przystosowane do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki lecznicze, oleje i zioła lecznicze, leki pomocnicze
i wspierające, suplementy diety, maści i mazidła do celów
farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty medyczne do odchudzania, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki
do czyszczenia i odświeżania powietrza, środki przeciwbólowe i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, leki uspokajające i wzmacniające, preparaty
witaminowe, preparaty weterynaryjne, 30 herbaty, przyprawy, zioła, produkty spożywcze i napoje na bazie herbat,
przypraw i ziół, 35 badania, doradztwo, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej.
(210)
(731)

491124
(220) 2018 10 01
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(531) 07.05.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, botki, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, cholewki do obuwia, espadryle, getry [ochraniacze] zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], korki
do butów piłkarskich, napiętki do obuwia, obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okucia metalowe do obuwia, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką
[obuwie pasowe], podeszwy do butów, sandały, sandały kąpielowe, walonki [buty filcowe], 26 dziurki przy butach, haczyki do obuwia, ozdoby do obuwia, rzepy w postaci taśm,
sznurowadła do obuwia, zapięcia do obuwia.
491163
(220) 2018 10 01
ZARĘBSKI TADEUSZ, ZARĘBSKI KONRAD,
KUTA DAMIAN KLIMAINSTAL SPÓŁKA CYWILNA,
Sosnowiec
(540) NANO POWER
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.14
(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, produkty chemiczne
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do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, gaz do aerozoli, środki chemiczne dla
przemysłu, dekstrynowe kleje, detergenty stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z form, kleje [materiały klejące] do celów przemysłowych, preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania, preparaty do gruntowania betonu, ceramiki budowlanej, tynków, kamieni naturalnych i sztucznych, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych,
środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub
szkła, środki do matowienia szkła, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, preparaty do oczyszczania,
preparaty do odklejania, środki do odklejania, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do oszczędzania paliw, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, chemikalia do zapobiegania pleśni lub rdzy,
płyny wspomagające do materiałów ściernych, szpachlówki
stosowane w naprawach karoserii pojazdów mechanicznych, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty
chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne zabezpieczające przed rdzą zbożową [śnieć], rozpuszczalniki do lakierów, silikony, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego na silnikach, preparaty chemiczne do spawania,
topniki do spawania, spoiwa [metalurgia], preparaty do matowienia szkła, szpachlówki samochodowe [naprawa karoserii], dodatki chemiczne do środków grzybobójczych,
środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym,
toluen, farby aluminiowe, taśmy antykorozyjne, emalie
[lakiery], emalie do malowania, rozcieńczalniki do farb, farby,
farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane
w ceramice, farby wodne kazeinowe, farby wodne klejowe,
lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery brązujące, barwniki do likierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów przed korozją, farby [powłoki[, powłoki do drewna
[farby], preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, taśmy ochronne, artykuły chemii
technicznej i przemysłowej, preparaty anaerobowe, gaz
ochronny przy spawaniu, preparaty chemiczne do spawania, preparaty impregnujące i konserwujące do murów, betonu, ceramiki budowlanej, tynków, kamieni naturalnych
i sztucznych, środki do uszlachetniania betonu i zapraw,
środki wodoszczelne od murów, podłóg, stropów, tarasów,
basenów i innych konstrukcji budowlanych, preparaty i impregnaty hydrofobowe, preparaty zabezpieczające przed
wilgocią, 3 artykuły chemii gospodarczej, proszki, płyny,
żele i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania
tkanin, środki wybielające do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwniki do użytku domowego, środki
do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty antystatyczne
do celów domowych, detergenty, odkamieniacze i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz podobnych osadów do użytku domowego, preparaty do krochmalenia,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrożniania rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane preparatami
do czyszczenia, odświeżacze do powietrza zapachowe,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, preparaty
do czyszczenia tapet, terpentyna, wywabiacze plam, środki
do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czyszczenia
i konserwacji podłóg i mebli, środki do czyszczenia i konser-
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wacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia, preparaty
do usuwania farb, jubilerski róż polerski, kamień polerski, korund [ścierniwo], węglik krzemu [materiał ścierny], łupki polerskie, papier ścierny, materiały ścierne, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, oleje czyszczące, środki
do ostrzenia, papier polerujący, płótno szklane, płótno
szmerglowe, płótno ścierne, kamień do polerowania, kremy
do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania, środki do polerowania, woski do polerowania,
środki do nadawania połysku, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty do usuwania rdzy,
płyny do spryskiwaczy szyb, papier szklany [ścierniwo],
środki do szlifowania, szmergiel, szmergiel (papier ścierny),
szmergiel (płótno ścierne), tlenek glinu (ścierniwo), węgliki
metali [ścierniwa], wosk polerski, płyny do spryskiwaczy samochodowych, impregnaty do karoserii i szyb pojazdów,
woski do karoserii, szampon samochodowy, piana aktywna
do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia i konserwacji felg, środki do czyszczenia wnętrz pojazdów, 4 oleje
przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz,
nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyny silnikowe)
i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
smary do broni, smary do narzędzi tnących, oleje do natłuszczania, olej solarowy, olej ze smoły węglowej, oleje
do farb, oleje do konserwacji murów, oleje do konserwacji
skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, oleje napędowe,
oleje palne, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające, środki do konserwacji skóry [oleje i smary], smary
do skór, grafit do smarowania, tłuszcze do smarowania, smary, smary do obuwia, smary do pasów, 5 detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze
do celów higienicznych i do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze dla szpitali, gabinetów lekarskich i kosmetycznych, preparaty i sole do kąpieli leczniczych, odświeżacze do ubrań i tkanin, antybakteryjne środki
do mycia rąk, preparaty do zwalczania i usuwania pleśni,
grzybów, alg i osadów pochodzenia organicznego z powierzchni, spoin i podłoży meblowych, sprzętu, instrumentów, urządzeń, odzieży, powierzchni, dla celów higienicznych, medycznych, laboratoryjnych i przemysłowych,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: 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, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, gaz do aerozoli, środki chemiczne dla przemysłu, dekstrynowe kleje, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
ułatwiające wyjmowanie z form, kleje [materiały klejące]
do celów przemysłowych, preparaty do klejenia, preparaty
do gruntowania, preparaty do gruntowania betonu, ceramiki budowlanej, tynków, kamieni naturalnych i sztucznych,
preparaty chemiczne do lutowania, preparaty do lutowania,
topniki do lutowania, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, środki do matowienia szkła, środki
chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, preparaty
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do oczyszczania, preparaty do odklejania, środki do odklejania, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty do oszczędzania paliw, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, chemikalia do zapobiegania pleśni lub rdzy, płyny wspomagające do materiałów
ściernych, szpachlówki stosowane w naprawach karoserii
pojazdów mechanicznych, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne zabezpieczające przed rdzą zbożową
[śnieć], rozpuszczalniki do lakierów, silikony, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego na silnikach, preparaty
chemiczne do spawania, topniki do spawania, spoiwa [metalurgia], preparaty do matowienia szkła, szpachlówki samochodowe [naprawa karoserii], dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, toluen, farby aluminiowe, taśmy antykorozyjne, emalie [lakiery], emalie do malowania, rozcieńczalniki do farb, farby, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom,
farby stosowane w ceramice, farby wodne kazeinowe, farby
wodne klejowe, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery
brązujące, barwniki do likierów, preparaty zapobiegające
matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające
podwozia pojazdów przed korozją, farby [powłoki], powłoki
do drewna [farby], preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, smary przeciwrdzewne,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, taśmy ochronne, artykuły chemii technicznej i przemysłowej, preparaty anaerobowe, gaz ochronny przy spawaniu, preparaty chemiczne do spawania, preparaty impregnujące i konserwujące
do murów, betonu, ceramiki budowlanej, tynków, kamieni
naturalnych i sztucznych, środki do uszlachetniania betonu
i zapraw, środki wodoszczelne od murów, podłóg, stropów,
tarasów, basenów i innych konstrukcji budowlanych, preparaty i impregnaty hydrofobowe, preparaty zabezpieczające
przed wilgocią, artykuły chemii gospodarczej, proszki, płyny, żele i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania
tkanin, środki wybielające do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwniki do użytku domowego, środki
do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty antystatyczne
do celów domowych, detergenty, odkamieniacze i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz podobnych osadów do użytku domowego, preparaty do krochmalenia,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrożniania rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane preparatami
do czyszczenia, odświeżacze do powietrza zapachowe,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, preparaty
do czyszczenia tapet, terpentyna, wywabiacze plam, środki
do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czyszczenia
i konserwacji podłóg i mebli, środki do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia, preparaty
do usuwania farb, jubilerski róż polerski, kamień polerski, korund [ścierniwo], węglik krzemu [materiał ścierny], łupki polerskie, papier ścierny, materiały ścierne, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, oleje czyszczące, środki
do ostrzenia, papier polerujący, płótno szklane, płótno
szmerglowe, płótno ścierne, kamień do polerowania, kremy
do polerowania, papier do polerowania, preparaty do pole-
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rowania, środki do polerowania, woski do polerowania,
środki do nadawania połysku, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty do usuwania rdzy,
płyny do spryskiwaczy szyb, papier szklany [ścierniwo],
środki do szlifowania, szmergiel, szmergiel (papier ścierny),
szmergiel (płótno ścierne), tlenek glinu (ścierniwo), węgliki
metali [ścierniwa], wosk polerski, płyny do spryskiwaczy samochodowych, impregnaty do karoserii i szyb pojazdów,
woski do karoserii, szampon samochodowy, piana aktywna
do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia I konserwacji felg, środki do czyszczenia wnętrz pojazdów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyny silnikowe)
i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
smary do broni, smary do narzędzi tnących, oleje do natłuszczania, olej solarowy, olej ze smoły węglowej, oleje
do farb, oleje do konserwacji murów, oleje do konserwacji
skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, oleje napędowe,
oleje palne, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające, środki do konserwacji skóry [oleje i smary], smary
do skór, grafit do smarowania, tłuszcze do smarowania, smary, smary do obuwia, smary do pasów, detergenty do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze do celów higienicznych i do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze dla szpitali, gabinetów lekarskich i kosmetycznych, preparaty i sole do kąpieli leczniczych, odświeżacze do ubrań i tkanin, antybakteryjne środki do mycia
rąk, preparaty do zwalczania i usuwania pleśni, grzybów, alg
i osadów pochodzenia organicznego z powierzchni, spoin
i podłoży meblowych, sprzętu, instrumentów, urządzeń,
odzieży, powierzchni, dla celów higienicznych, medycznych, laboratoryjnych i przemysłowych, kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, farby izolacyjne, folie
metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, guma surowa lub przetworzona, korki gumowe,
tuleje gumowe do osłony części maszyn, gutaperka, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy
izolacyjne, taśmy ochronne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, folie ochronne, izolacyjne materiały ognioodporne,
filc izolacyjny, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, izolatory,
kauczuk syntetyczny, korki gumowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, lateks [guma], materiały ciepłochronne, niemetalowe osłony do rur, ograniczniki gumowe, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, podkładki z gumy lub fibry, uszczelki do połączeń,
taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, uszczelki do rur, taśmy samoprzylepne
nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego,
włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, materiały
uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, pierścienie uszczelniające, gumowe i silikonowe elementy maskujące i zabezpieczające, uszczelnienia wodoodporne, farby,
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlowych, targach, pokazach i wystawach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
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491173
(220) 2018 10 02
VERSO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) VERSO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
inwestycji w nieruchomości, wycena nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, wynajmowanie
mieszkań i biur, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne i wyburzeniowe.
(210) 491184
(220) 2018 10 02
(731) SKROBIRANDA MICHAŁ PPHU AMS, Łódź
(540) maszwnetrze.pl
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210) 491232
(220) 2018 10 03
(731) ELGEBALY AHMED SHISHA AHMED ELGEBALY, Płock
(540) CAIRO KEBAB

(531) 01.15.05, 27.05.01, 28.01.99, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
491245
(220) 2018 10 04
PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SBU SMALL BUSINESS UNITS
(210)
(731)
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w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego,
usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi
wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich,
usługi nabywania nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania
informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania lub
okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane:
budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi budowlano - remontowe w zakresie
budynków, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi
murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz
gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów
osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe,
instalacja, konserwacja I naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), usługi projektowania
budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania,
projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.
491246
(220) 2018 10 04
PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SBU SMALL BUSINESS UNITS

(210)
(731)

(531) 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących są zarządzaniem
nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi
wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu
oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi organizowania finansowania zakupu
nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego

(531) 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem
nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi
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wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu
oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi organizowania finansowania zakupu
nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego,
usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi
wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich,
usługi nabywania nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości ł w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
Inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania
informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, Instalowanie oprzewodowania lub
okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane:
budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi budowlano - remontowe w zakresie
budynków, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi
murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz
gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów
osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn I pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), usługi projektowania
budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania,
projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.
491247
(220) 2018 10 04
PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BTS BUILD TO SUIT

(210)
(731)
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waniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem
nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi
wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu
oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi organizowania finansowania zakupu
nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego,
usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi
wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich,
usługi nabywania nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania
informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania lub
okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane:
budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi budowlano - remontowe w zakresie
budynków, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi
murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz
gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów
osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), usługi projektowania
budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania,
projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.
(210) 491260
(220) 2018 10 04
(731) WŁODAREK KRZYSZTOF TYCHO, Dębe Wielkie
(540) TYCHO

(531) 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyski-

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje
metalowe, okucia metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi i okna
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metalowe, świetliki metalowe, metalowe konstrukcje profilowe, bramy metalowe, balustrady metalowe, ogrodzenia metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, metalowe
urządzenia zamykające do drzwi, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe, nieelektryczne
urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia
do zamykania okien, zamki do drzwi metalowe, zamknięcia
drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zasuwy
do zamków, metalowe zasuwy do drzwi, rygle do klamek,
zasuw, metalowe, rygle okienne metalowe, odrzwia metalowe, ościeżnice metalowe, nadproża metalowe, gzymsy metalowe, progi metalowe, metalowe elementy drzwi, zawiasy
metalowe, ograniczniki metalowe, ograniczniki drzwiowe
metalowe, metalowe odbojniki drzwiowe, okucia do drzwi
metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okiennice
metalowe, metalowe zamknięcia do okien, okucia metalowe do okien, klamki do drzwi metalowe, metalowy osprzęt
klamek do drzwi, rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn],
metalowe rolki do okien, rolki, prowadnice do okien Przesuwnych, rolki, prowadnice do drzwi przesuwnych, metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, gałki [uchwyty]
metalowe, klamry [zaciski] metalowe, okucia metalowe
do mebli, metalowe wsporniki do mebli, wsporniki metalowe dla budownictwa, zatrzaski metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, sprężyny metalowe, ukształtowane części metalowe, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drzwi przesuwne niemetalowe, balustrady niemetalowe, ościeżnice drzwiowe
niemetalowe, nadproża niemetalowe, okiennice niemetalowe, niemetalowe ramy do okien szklanych, okna żaluzjowe
niemetalowe, niemetalowe części konstrukcyjne do celów
budowlanych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kątowniki niemetalowe, listwy niemetalowe,
kratownice niemetalowe, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe
i nietekstylne.
491303
(220) 2018 10 05
KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,
Pruszcz Gdański
(540) wheel up
(510), (511) 6 drobne artykuły metalowe, dzwonki, kłódki,
klucze metalowe, zamki metalowe, inne niż elektryczne,
zamki sprężynowe, śruby zamkowe, zamki metalowe do pojazdów, zamki metalowe do toreb, zaciski do kół [buty],
podpory metalowe, rury stalowe, bezpieczeństwo łańcuchy
metalowe, koła metalowe, inne niż do maszyn, dzwonki dla
zwierząt, pierścienie z metali nieszlachetnych do kluczy, kajdanki, sprężyny [metalowe], nosze do metalowych opasek
[cięgna naprężające], 11 lampy, elektryczne latarki kieszonkowe, reflektory kieszonkowe, aparaty i instalacje oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, świetlówki do oświetlenia,
latarki elektryczne, reflektory, urządzenia do oświetlania
diod [LED], oświetlacze podczerwieni, światła do pojazdów,
światła rowerowe, światła motocyklowe, lampy do kierunkowych sygnałów samochodowych, światła samochodowe,
podgrzewacze kieszonkowe, latarnie do oświetlenia, reflektory samochodowe, lampy nocne [inne niż świece], lampy
tarasowe i uliczne, 12 rowery, błotniki, uchwyty rowerowe,
obręcze rowerowe, pedały do rowerów, koła do rowerów,
rowery, siodła, stojaki na rowery, dzwonki rowerowe, pompy rowerowe, 18 uniwersalne torby sportowe, uniwersalne
torby do przenoszenia, uniwersalne torby wielokrotnego
użytku, nosidełka dla zwierząt, torby sportowe, torby do noszenia niemowląt, plecaki, znaczniki bagażu, torby ze skóry,
torby do pakowania, torby i torebki na odzież sportową, tor(210)
(731)
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by dla wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, torby plażowe, torby na pasek i torby biodrowe, torby na książki, brezentowe torby na zakupy, torby przenośne,
torby podręczne, torby kosmetyczne, kosmetyczki, torby
kurierskie, torebki pieluszkowe, torby i worki marynarskie,
torby i torebki wieczorowe, dopasowane pokrowce ochronne do noszenia toreb, plecaki, uniwersalne torby transportowe, torby na bagaż, torby lotnicze, torby ogólnego przeznaczenia do przenoszenia sprzętu, torby do jogi, torebki
męskie, torby gimnastyczne, portmonetki i portfele, torby
na zestawy, skórzane torby i portfele, torby szkolne, torby
na książki, torby na sprzęt komputerowy, torby naramienne, torby zapinane w tali, torby na ramię, walizki i portfele,
35 sprzedaż internetowa i tradycyjna drobnych artykułów
metalowych, mianowicie: dzwonków, kłódek, kluczy metalowych, zamków metalowych, innych niż elektryczne, zamków sprężynowych, śrub zamkowych, zamków metalowych
do pojazdów, zamków metalowych do toreb, zacisków
do kół [butów], podpór metalowych, rur stalowych, łańcuchów metalowych, kół metalowych, innych niż do maszyn,
dzwonków dla zwierząt, pierścieni z metali nieszlachetnych
do kluczy, kajdanek, sprężyn [metalowych], noszy do metalowych opasek [cięgien naprężających], sprzedaż internetowa i tradycyjna lamp, elektrycznych latarek kieszonkowych,
reflektorów kieszonkowych, aparatów i instalacji oświetleniowych, lamp bezpieczeństwa, świetlówek do oświetlenia,
latarek elektrycznych, reflektorów, urządzeń do oświetlania
diod [LED], oświetlaczy podczerwieni, świateł do pojazdów,
świateł rowerowych, świateł motocyklowych, lamp do kierunkowych sygnałów samochodowych, świateł samochodowych, podgrzewaczy kieszonkowych, latarni do oświetlenia, reflektorów samochodowych, lamp nocnych, lamp
tarasowych i ulicznych, sprzedaż internetowa i tradycyjna rowerów i części rowerowych, mianowicie błotników,
uchwytów rowerowych, obręczy rowerowych, pedałów
do rowerów, kół do rowerów, siodełek, stojaków na rowery,
dzwonków rowerowych, pomp rowerowych, sprzedaż internetowa i tradycyjna toreb sportowych, torb donoszenia,
przenoszenia, uniwersalnych toreb wielokrotnego użytku,
nosidełek dla zwierząt, toreb do noszenia niemowląt, plecaków, znaczników bagażu, toreb ze skóry, toreb i torebek
do pakowania, toreb i torebek na odzież sportową, toreb
dla wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, toreb plażowych, toreb na pasek i toreb biodrowych,
toreb na książki, brezentowych toreb na zakupy, toreb przenośnych, toreb podręcznych, toreb kosmetycznych, kosmetyczek, toreb kurierskich, toreb i worków marynarskich,
toreb pieluszkowych, toreb marynarskich, toreb i torebek
wieczorowych, dopasowanych pokrowców ochronnych
do noszenia toreb, plecaków, uniwersalnych toreb transportowych, toreb na bagaż, toreb lotniczych, toreb ogólnego
przeznaczenia do przenoszenia sprzętu, toreb do jogi, torebek męskich, aktówek, toreb gimnastycznych, portmonetek
i portfeli, toreb na zestawy, skórzanych toreb i portfeli, toreb
szkolnych, toreb na książki, toreb na sprzęt komputerowy,
toreb naramiennych, toreb zapinanych w tali, toreb na ramię, walizek i portfeli.
491308
(220) 2018 10 05
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY
MOLEKULARNEJ, Gdańsk
(540) FORTA PRESS
(210)
(731)
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(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma (periodyki), afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, karty pocztowe, katalogi,
książki, koperty, materiały do pisania, materiały drukowane,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje
wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), podręczniki, notatniki, notesy, publikacje, papier, papier do pisania, książki,
krypty, ulotki, 41 usługi wydawnicze, wydawanie gazety,
książek, broszur, folderów, wydawnictwa cykliczne i periodyczne, usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów oraz zjazdów, edukacja, nauczanie
korespondencyjne, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowych.
(210) 491323
(220) 2018 10 05
(731) FUJIYA CO., LTD, Tokio, JP
(540) PeKO

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody.
(210) 491335
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) Dziko Słodka

(531) 03.04.18, 03.04.20, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 09.01.10
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty,
przyprawy, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodycze nie lecznicze, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty
w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych.
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(210) 491339
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) Dziko Słodki

(531) 03.04.18, 03.04.20, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty,
przyprawy, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodycze nie lecznicze, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty
w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych.
491345
(220) 2018 10 06
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) Siedlce? Naturalnie!
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.19, 15.07.01, 26.13.25, 06.07.25
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych
z ekologią, usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, 42 badania naukowe dotyczące ekologii, badania
w dziedzinie ekologii, badania środowiska, kompilacja informacji dotyczących środowiska, badania dotyczące ochrony
środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego,
usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego,
kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska,
konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska,
usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, usługi
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno - lądowej, udostępnianie
danych technologicznych na temat innowacji mających
na uwadze ochronę środowiska.
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491375
(220) 2018 10 08
TUREK MALWINA INSTYTUT KREATYWNOŚCI
I BIZNESU, Tarnowskie Góry
(540) DERMAHAIR
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów.
(210)
(731)

(210) 491377
(220) 2018 10 08
(731) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz
(540) VB VENUS-BEAUTY.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego, rehabilitacyjnego i do odnowy biologicznej oraz akcesoriów, wyrobów
kosmetycznych, artykułów toaletowych i perfumeryjnych
oraz do pielęgnacji ciała, mebli kosmetycznych, odzieży
kosmetycznej i tekstyliów, pośrednictwo handlowe, doradztwo handlowe, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, zarządzanie
siecią punktów usługowych w zakresie sprzedaży detalicznej
i hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego i do odnowy biologicznej oraz wyrobów kosmetycznych, reklama
i działalność informacyjna i promocyjna dotycząca działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
usług medycznych, kosmetycznych, odnowy biologicznej
i salonu piękności, promowanie działalności gospodarczej,
promocja gospodarcza, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, doradztwo biznesowe, usługi
menedżerskie, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, usługi doradcze w zakresie sprzętu medycznego, kosmetycznego, do odnowy biologicznej, szkolenia
w zakresie zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych i odnowy biologicznej, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń medycznych, kosmetycznych, rehabilitacyjnych
i do odnowy biologicznej, szkolenia w zakresie kosmetyki
pielęgnacyjnej twarzy i ciała, makijażu, szkolenia w zakresie
zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry
głowy, szkolenia w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, szkolenia w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure
i manicure, epilacji i depilacji.
(210) 491378
(220) 2018 10 08
(731) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz
(540) VENUS BEAUTY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego, rehabilitacyjnego i do odnowy biologicznej oraz akcesoriów, wyrobów
kosmetycznych, artykułów toaletowych i perfumeryjnych
oraz do pielęgnacji ciała, mebli kosmetycznych, odzieży
kosmetycznej i tekstyliów, pośrednictwo handlowe, doradztwo handlowe, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, zarządzanie
siecią punktów usługowych w zakresie sprzedaży detalicznej
i hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego i do od-
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nowy biologicznej oraz wyrobów kosmetycznych, reklama
i działalność informacyjna i promocyjna dotycząca działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
usług medycznych, kosmetycznych, odnowy biologicznej
i salonu piękności, promowanie działalności gospodarczej,
promocja gospodarcza, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, doradztwo biznesowe, usługi
menedżerskie, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, usługi doradcze w zakresie sprzętu medycznego, kosmetycznego, do odnowy biologicznej, szkolenia
w zakresie zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych i odnowy biologicznej, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń medycznych, kosmetycznych, rehabilitacyjnych
i do odnowy biologicznej, szkolenia w zakresie kosmetyki
pielęgnacyjnej twarzy i ciała, makijażu, szkolenia w zakresie
zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry
głowy, szkolenia w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, szkolenia w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure
i manicure, epilacji i depilacji.
(210) 491379
(220) 2018 10 08
(731) JANGAS ZBIGNIEW P.P.H.U. DREWMAR, Kraszewice
(540) DREWMAR
(510), (511) 19 drewno, drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe, małowymiarowe, drewno budowlane, tarcica
ogólnobudowlana, drewno użytkowe, stemple budowlane, drewno częściowo obrobione i obrobione, żerdzie niemetalowe, belki drewniane, żerdzie, krokwie, tarcica, deski,
płyty drewniane, forniry drewniane, łaty, drewno na więźby
dachowe, drewno na dachówkę, drewniane elementy wykończeniowe i ozdobne dachu, boazeria drewniana, listwy
drewniane, deski na podłogę, drewniane panele podłogowe i ścienne, deska tarasowa, drewno na klepkę bednarską,
okna, drzwi, futryny z drewna, 20 palety, palety transportowe
niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, pojemniki
drewniane, kosze niemetalowe, drewniane skrzynie i pudła,
wyroby z drewna nie ujęte w innych klasach, blaty robocze,
stoły robocze, stoły warsztatowe, boazeria meblarska, budy
i kojce dla zwierząt domowych, półki, części półek, listwy wykończeniowe z drewna, drabiny z drewna, drążki drewniane,
słupki, maszty drewniane, drzwi drewniane do mebli, kołki
niemetalowe, ścianki działowe drewniane, wyroby stolarskie,
meble, meble domowe i ogrodowe wykonane z drewna, kosze wiklinowe, ławki i ławy drewniane, stoły, meble do sauny.
(210) 491383
(220) 2018 10 08
(731) WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice
(540) Wokas

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, kompost, mieszanki kompostowe do upraw, podłoża torfowe dla roślin, mieszanki
ogrodnicze do upraw, okrywa torfowa do uprawy pieczarek,
humus, nawozy organiczne i nieorganiczne, nawozy płynne,
substraty dla roślin, mieszanki nawozów, koncentraty nawozów, koncentraty przyspieszające kompostowanie, wapno
do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, 31 torf do ściółkowania, kora do ściółkowania, zrębki dekoracyjne do ściółko-
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wania, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
poprzez Internet artykułami przeznaczonymi dla ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa.

Nr ZT51/2018

491412
(220) 2018 10 08
PHARMFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PHARMFACTOR

(210)
(731)

491396
(220) 2018 10 08
KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) GARDYER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce
do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników,
samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora,
pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory,
odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane
ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób
trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych
i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów,
usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów
i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej
i badania marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie
danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
491411
(220) 2018 10 08
PHARMFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) COLLAGEN FOR BEAUTY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.04
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, preparaty kosmetyczne do kąpieli, do opalania się,
przeciwsłoneczne i do pielęgnacji skóry, kolagen do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne na bazie kolagenu: balsamy, kremy, lotony, maseczki, mleczka, pomady, talk, toniki i woda
utleniona do celów kosmetycznych, perfumy, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do demakijażu i do depilacji, preparaty do golenia, kredki do oczu, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, pomadki
odświeżacze w aerozolu do ust, mydła, mydła toaletowe, pasty,
proszki i płyny do zębów, wata, patyczki z watą i materiały przylepne do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, 5 farmaceutyczne substancje aktywne do produkcji leków, suplementów diety i kosmetyków, preparaty białkowe do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
medycznych i weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, radioaktywne substancje do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, oleje lecznicze, balsamy,
kremy i maści dla celów leczniczych, mydła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne, leki dla ludzi, tabletki do celów farmaceutycznych, antybiotyki, szczepionki, witaminy, mikroelementy, preparaty zawierające witaminy, dodatki żywnościowe wzbogacone
witaminami, mikroelementami i pierwiastkami śladowymi, odżywki do celów farmaceutycznych, artykuły żywnościowe dla
celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty do celów
leczniczych, suplementy do żywności i suplementy diety do celów medycznych, środki farmaceutyczne pochodzenia roślinnego i pszczelego, zioła lecznicze, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, aptekach poprzez agentów oraz za pośrednictwem
strony internetowej towarów takich jak: farmaceutyczne substancje aktywne do produkcji leków, suplementów diety i kosmetyków, preparaty farmaceutyczne, leki, paraleki, kosmetyki,
kolagen do celów kosmetycznych, materiały medyczne, artykuły toaletowe i wyroby chemiczne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
491418
(220) 2018 10 09
CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) GROCHKERSY
(510), (511) 30 ciastka na bazie grochu.
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.03
(510), (511) 3 kolagen do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne na bazie kolagenu: balsamy, kremy, lotony,
maseczki, mleczka, pomady, toniki, zestawy kosmetyków
na bazie kolagenu, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne do kąpieli, do opalania się, przeciwsłoneczne
i do pielęgnacji skóry na bazie kolagenu.

491424
(220) 2018 10 09
CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) o’Sole
(510), (511) 30 sól kuchenna, sól do konserwowania
żywności.

(210)
(731)

Nr ZT51/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

491447
(220) 2018 10 09
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TEMPO SPÓŁKA
JAWNA, W.FISZERA, Chabielice Kolonia
(540) TEMPO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 19 wylewki podłogowe, wylewki jastrychowe,
wylewki anhydrytowe, podkłady jastrychowe, wymieszany
beton wylewany na miejscu, odlewy gipsowe, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele 3d
do celów budowlanych, podłogi betonowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, płytki podłogowe
dla budownictwa, płyty podłogowe z materiałów niemetalowych, pokrycia betonowe, panele betonowe, gips, płyty
gipsowe, odlewy gipsowe, 37 nakładanie jastrychów, nakładanie wylewki posadzkowej, nakładanie wylewki anhydrytowej, budowa podłóg, budowa podłóg, szlifowanie podłóg,
piaskowanie podłóg, polerowanie podłóg, usługi konserwacji podłóg, układanie podłóg warstwowych, montaż podłóg podniesionych, układanie płytek podłogowych, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów
i pokryć, usługi w zakresie powlekania podłóg, powlekanie
betonu, pompowanie betonu, naprawy betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, polerowanie betonu, renowacja betonu, nakładanie wylewki posadzkowej, montaż
paneli gipsowych, 39 usługi transportowe, transport cysternami, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi transportu drogowego ładunków, usługi doradcze
związane z transportem towarów.
491448
(220) 2018 10 09
BROVARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BROVARIUM
(510), (511) 1 alkohol, 32 piwo, piwo słodowe, soki, woda
mineralna, woda stołowa, woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, 33 wino, whisky, napoje
alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, 39 dystrybucja towarów, dystrybucja wody, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie.
(210)
(731)

491481
(220) 2018 10 10
PANICZ KATARZYNA STUDIO ARTYSTYCZNE
KATARZYNA PANICZ SZALONE SZALONE MAŁOLATY,
Elbląg
(540) SzAlone mAłolaty

(210)
(731)

(531) 01.15.09, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 pozaszkolne formy edukacji artystycznej
dzieci i młodzieży.
(210)
(731)

491494
(220) 2018 10 10
MINOS JAN MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA, Radom
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(540) APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, budowa budynków, apartamentów, mieszkań, domów, bloków mieszkalnych, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości,
nadzór budowlany, informacja budowlana, konsultacje budowlane, informacja budowlana, usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, usługi doradztwa budowlanego, wynajem narzędzi
budowlanych, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wypożyczanie maszyn budowlanych,
naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego,
udzielanie informacji budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], instalacja rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
nadzór budowlany na miejscu, doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), usługi budowlane i konstrukcyjne, nadzór nad robotami budowlanymi, wynajem stojaków [kozłów
budowlanych], usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi montażowe rusztowań budowlanych, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, podwodne prace
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy
budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego,
wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, informacja o najmie sprzętu budowlanego, usługi instalacyjne
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usuwanie
gruzu z budynków [usługi budowlane], usługi mechanicznego podnoszenia w przemyśle budowlanym, dostarczanie
informacji z zakresu przemysłu budowlanego, zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, usługi instalacyjne
platform roboczych i budowlanych, naprawa i konserwacja
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, usługi szklarskie w zakresie pojazdów budowlanych, spawanie
konstrukcji stalowych do celów budowlanych, podziemne
prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace
budowlane w zakresie instalowania rur, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, usługi
doradcze związane z publicznymi robotami budowlanymi,
udzielanie informacji budowlanych związanych z robotami
publicznymi, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, doradztwo w zakresie inżynierii
wodno-lądowej [usługi budowlane], usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, nadzór budowlany
w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów
budowlanych i służących do rozbiórki, udzielanie informacji
w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych,
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane
z publicznymi robotami budowlanymi, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych.
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491545
(220) 2018 10 12
DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA,
Szaniec
(540) PSORINO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji
włosów, szampony, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy,
emulsje, płyny, żele, serum, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze,
borowina lecznicza, suplementy diety, farmaceutyki, leki.
(210)
(731)

491585
(220) 2018 10 15
TSL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kościerzyna
(540) TSL TRANSPORT

(210)
(731)
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491599
(220) 2018 10 15
POLSKIE APLIKACJE TRANSAKCYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) R Rachuneo
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi porównywania cen ogólnodostępnych towarów i usług, w szczególności cen energii elektrycznej, opracowywanie, dostarczanie i rozpowszechnianie
informacji dotyczących cen ogólnodostępnych towarów
i usług, w szczególności cen energii elektrycznej, udzielanie informacji i porad dotyczących cen ogólnodostępnych
towarów i usług, w szczególności cen energii elektryczne,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie
informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 42 udostępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting stron internetowych.
(210) 491619
(220) 2018 10 15
(731) WRZOSEK WALDEMAR F.H. WRZOSEK, Kozub
(540) Serek Wieluński do kanapek i na sernik naturalnie...
Wrzosek

(531) 24.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja.
(210)
(731)

491598
(220) 2018 10 15
POLSKIE APLIKACJE TRANSAKCYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) R Rachuneo Obniż rachunki

(531)

03.04.02, 05.09.06, 08.03.08, 19.03.03, 26.01.02,
27.05.01, 02.09.01, 08.01.06, 11.01.17, 05.11.11, 29.01.15,
24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, biały ser, biały
miękki ser twarogowy, mleczne produkty, twaróg, ser biały,
ser z chudego mleka, ser miękki, ser śmietankowy, ser twarogowy, ser typu twarogowego.

(531) 07.01.24, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi porównywania cen ogólnodostępnych towarów i usług, w szczególności cen energii elektrycznej, opracowywanie, dostarczanie i rozpowszechnianie
informacji dotyczących cen ogólnodostępnych towarów
i usług, w szczególności cen energii elektrycznej, udzielanie informacji i porad dotyczących cen ogólnodostępnych
towarów i usług, w szczególności cen energii elektrycznej,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie
informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych: analizy kosztów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 42 udostępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting stron internetowych.

(210)
(731)

491625
(220) 2018 10 15
MAXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wolsztyn
(540) FULAR

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16,
26.13.25
(510), (511) 3 płyny do mycia silników, szampony
samochodowe.
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491627
(220) 2018 10 15
MAXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wolsztyn
(540) MAXOIL

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi i akcesoriami
do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
i autobusów oraz maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędziami i elektronarzędziami do naprawy i serwisowania pojazdów, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym poprzez Internet materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów
osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów oraz
maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędzi i elektronarzędzi do naprawy i serwisowania pojazdów, sprzedaż
wysyłkowa ww. towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego
obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów
do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
i autobusów oraz maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędzi i elektronarzędzi do naprawy i serwisowania
pojazdów, rozwóz towaru za pośrednictwem przedstawicieli
handlowych własnym transportem, 37 obsługa i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych, pojazdów rolniczych,
maszyn budowlanych, diagnostyka i serwisowanie pojazdów, mycie pojazdów, wymiana i naprawa ogumienia, serwis
klimatyzacji, naprawa i wymiana szyb samochodowych.
491629
(220) 2018 10 15
PRO-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Dęba
(540) R RAMPA POKONUJEMY BARIERY
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: badań marketingowych,
badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, organizowania
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklamy oraz jej prowadzenia za pomocą sieci komputerowej,
reklamy ogłoszeniowej.
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491635
(220) 2018 10 15
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) Urinomax
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla
zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

491642
(220) 2018 10 16
STARPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelec
(540) MIKAKU
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania warzywne, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mięsne nadzienia do ciast, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone
pakowane przystawki składające się głównie z owoców
morza, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, potrawy mięsne gotowane, żywność chłodzona składająca się
głównie z ryb, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryby, 30 ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, dania na bazie
ryżu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, pierożki na bazie mąki,
pierożki gyoza, przekąski na bazie ryżu, sushi, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw.
(210)
(731)

491644
(220) 2018 10 16
KAŻYSZKA KRYSTIAN ROCKY BOXING PROMOTION,
Kaliska Kościerskie
(540) ROCKY BOXING NIGHT
(210)
(731)

(531) 21.03.23, 26.04.01, 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, notatki [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
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w dziedzinie strategii komunikacyjnej 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 pośrednictwem 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, usług 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.
491655
(220) 2018 10 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA MANUKA HONEY NUTRIELIXIR
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla kobiet.
(210)
(731)

491656
(220) 2018 10 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA BLACK SUGAR DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla kobiet.
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(540) BIELENDA STREES RELIEF NATURALS
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla kobiet.
491675
(220) 2018 10 16
SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOLCE VITA
(210)
(731)

(531)

02.09.01, 24.15.01, 24.15.11, 27.03.02, 27.05.01, 27.05.08,
29.01.04
(510), (511) 18 plecaki, plecaki wycieczkowe, małe plecaki,
plecaki uczniowskie, plecaki do noszenia niemowląt, bagaż,
kosmetyczki, kuferki na kosmetyki, portfele, torebki damskie,
20 pościel inna niż bielizna pościelowa, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki, ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, maty
do spania, 24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt, kocyki
do owijania niemowląt, bielizna pościelowa dla niemowląt,
bielizna pościelowa i koce bawełniane, narzuty do łóżeczek
dziecięcych, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, ręczniki
dla dzieci, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiworki dla
niemowląt, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], wzmacniane tkaniny [tekstylne].
491693
(220) 2018 10 17
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) ARTHROMAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla
zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

(210) 491709
(220) 2018 10 17
(731) ORTLIEB CHRISTIAN FIRMA SPOT-LIGHT, Cisek
(540) SPOT LIGHT

(210)
(731)

(210)
(731)

491657
(220) 2018 10 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury, lampy elektryczne do zawieszania i stojące, lampy oświetleniowe do zawieszania i stojące,
lampiony, lampy bezpieczeństwa, lampy luminescencyjne
oświetleniowe, lampy laboratoryjne, latarki, lampy łazienkowe, reflektory do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia
do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp,
oprawki żarówek do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje do oświetlenia, światła sufitowe, świecące numery na domy, żarówki oświetleniowe, żarniki elektryczne

Nr ZT51/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do lamp, żyrandole, oświetlenie ogrodowe zewnętrzne,
35 usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych towarów:
w postaci lamp, akcesoriów do lamp, artykułów oświetleniowych, urządzeń i instalacji do oświetlenia, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących oświetlenia i doboru
źródeł światła.
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(540) Hortex BUKIET WARZYW KWIATOWY
Gotowy w 10 minut

(210) 491717
(220) 2018 10 17
(731) ŁUSZCZEWSKI DAWID, Gliwice
(540) Open the lock

(531) 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
491750
(220) 2018 10 18
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex FASOLKA SZPARAGOWA ŻÓŁTA
Gotowa w 12 minut

(210)
(731)

(531)

05.09.01, 05.09.21, 05.09.22, 06.19.09, 06.19.11, 01.03.02,
11.03.10, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone
warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania
gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie,
sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z warzyw.
491754
(220) 2018 10 18
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex BARSZCZ UKRAIŃSKI Gotowy w 20 minut
(210)
(731)

(531)

01.03.02, 05.09.19, 06.19.09, 06.19.11, 11.03.10, 26.11.02,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone
warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania
gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie,
sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z warzyw.
(210)
(731)

491752
(220) 2018 10 18
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531)

01.03.02, 05.09.03, 05.09.21, 05.09.22, 06.19.09, 06.19.11,
11.03.10, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone
warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania
gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie,
sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z warzyw.
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(210) 491760
(220) 2018 10 18
(731) Kreditech Holding SSL GmbH, Hamburg, DE
(540) kreditech

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie
komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie do zarządzania
finansami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 35 doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem
biznesowym, zarządzanie (usługi doradcze dla biznesu), profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zbieranie i analizy informacji i danych związanych
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, skomputeryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób trzecich],
usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
36 usługi finansowe dotyczące udzielania kredytów, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenia, udzielanie kredytów
konsumpcyjnych, finansowanie pożyczek, finansowanie
pożyczek krótkoterminowych, finansowanie kredytów osobistych, pożyczki finansowe dla handlu, udzielanie pożyczek,
udzielanie pożyczek indywidualnych, udzielanie kredytów
studenckich, usługi dotyczące udzielania pożyczek i kredytów, zarządzanie finansowe dla firm, doradztwo finansowe,
świadczenie usług doradztwa finansowego, niezależne
doradztwo w zakresie planowania finansowego, finansowe usługi doradcze i konsultacyjne, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi
doradcze w zakresie zarządzania finansami, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo finansowe dla osób fizycznych, usługi finansów osobistych, usługi
doradcze w zakresie finansów osobistych, 42 projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS].
491777
(220) 2018 10 19
LEGAL GEEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) Law-how
(510), (511) 9 pobieralne publikacje elektroniczne, książki
audio, publikacje elektroniczne, publikacje i instruktażowe
materiały dydaktyczne w formie elektronicznej dostarczane
online z bazy danych lub z obiektów udostępnianych w Internecie lub innych sieciach (w tym stronach internetowych),
elementy i części składowe wszystkich wyżej wymienionych
produktów, 16 druki, publikacje drukowane, drukowane publikacje szkoleniowe, książki, broszury, ulotki, publikacje periodyczne, książki i biuletyny, drukowane materiały instruktażowe i dydaktyczne, publikacje drukowane, przewodniki,
podręczniki i poradniki związane z edukacją z zakresu prawa
i podatków, części i akcesoria do uprzednio wymienionych,
41 usługi publikacyjne, publikowanie treści drukowanych
i online, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych.
(210)
(731)

(210)
(731)

491801
(220) 2018 10 19
SAFERNA MONIKA KARTES, Bielsko-Biała
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(540) KARTES MODA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska zwłaszcza sukienki, suknie, spódnice, spodnie, bluzki,
t-shirty, bluzy, swetry, pulowery, żakiety, bolerka, kostiumy,
kombinezony, garnitury, okrycia wierzchnie, kurtki wełniane lub futrzane, odzież ze skóry naturalnej, odzież ze skóry
ekologicznej lub imitacji skóry, płaszcze, paski do odzieży,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak: torebki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska
zwłaszcza sukienki, suknie, spódnice, spodnie, bluzki, t-shirty,
bluzy, swetry, pulowery, żakiety, bolerka, kostiumy, kombinezony, garnitury, okrycia wierzchnie, kurtki wełniane lub futrzane, odzież ze skóry naturalnej, odzież ze skóry ekologicznej lub imitacji skóry, płaszcze, paski do odzieży, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w wyspecjalizowanych sklepach, sklepach internetowych, hurtowniach lub
na bazarach, usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów
takich jak: torebki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
damska zwłaszcza sukienki, suknie, spódnice, spodnie, bluzki, t-shirty, bluzy, swetry, pulowery, żakiety, bolerka, kostiumy,
kombinezony, garnitury, okrycia wierzchnie, kurtki wełniane
lub futrzane, odzież ze skóry naturalnej, odzież ze skóry ekologicznej lub imitacji skóry, płaszcze, paski do odzieży.
491844
(220) 2018 10 22
ŁĄCZKOWSKA-JĘCEK JOANNA SZKOŁA
ZDOBYWCÓW HORYZONT, Karpacz
(540) ULTRAMARATON GÓRSKI 3 x ŚNIEŻKA = 1 x MONT
BLANC
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 06.01.02
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 491856
(220) 2018 10 22
(731) LASZCZAK MARZENA MAREMA, Kęty
(540) eltkom

(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: prowadzenie sprzedaży
detalicznej w sklepie stacjonarnym i online artykułów: AGD
( artykuły gospodarstwa domowego), RTV (radiowo-telewizyjne), fotograficznych, elektronicznych, sportowych, motoryzacyjnych, zabawek, biurowych, spożywczych.
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491908
(220) 2018 10 23
BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) M MOKOTOWSKA SPA

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 44 salony piękności, aromaterapia, depilacja
woskiem, fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, masaż,
tatuowanie, usługi saun, usługi solariów, usługi spa, usługi
wizażystki.

37

wanie filmów na płytach DVD i innych cyfrowych nośnikach,
publikowanie filmów on-line, nagrywanie filmów, usługi dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików
muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych
oraz plików i programów multimedialnych w formatach
przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków,
udostępnianie utworów muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych, e-booków i audiobooków na portalach i stronach
internetowych.
491922
(220) 2018 10 23
KIDYBA ANDRZEJ, KIDYBA KRYSTYNA ENTERPRISE
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) ENTERPRISE
(210)
(731)

491921
(220) 2018 10 23
KIDYBA ANDRZEJ, KIDYBA KRYSTYNA ENTERPRISE
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) ENTERPRISE
(210)
(731)

(531) 20.07.01, 20.07.02, 14.07.18, 14.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu,
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu lub obrazu zapisane
w formacie mp3 oraz w innych formatach przystosowanych
do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe,
audiobooki, e-booki, filmy i muzyka do pobrania z internetu, audiobooki, e-booki, filmy i muzyka zapisane na płytach
lub innych nośnikach cyfrowych, elektroniczne publikacje
tekstowe, muzyczne lub obrazowe utrwalone na nośnikach,
16 książki, książki beletrystyczne, komiksy, albumy, fotografie,
plakaty, afisze, reprodukcje, foldery, pocztówki, widokówki,
czasopisma, naklejki, bilety, kalendarze notesy, drukowane
materiały piśmienne, drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały promocyjne, drukowane foldery informacyjne, 35 usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu: książek, albumów, fotografii, plakatów, folderów,
czasopism, pocztówek, widokówek, naklejek, biletów, kalendarzy, notesów, reprodukcji, nagranych filmów, nagranych
audiobooków, nagranych e-booków, nagranej muzyki, materiałów piśmiennych i biurowych, usługi w zakresie sprzedaży on-line obejmującej audiobooki, e-booki, filmy i muzykę
do pobrania, 41 wydawanie i publikowanie audiobooków,
wydawanie i publikowanie książek i czasopism w wersji
papierowej, wydawanie i publikowanie książek i czasopism
na płytach CD oraz innych cyfrowych nośnikach, wydawanie i publikowanie on-line książek, czasopism, audiobooków
i e-booków, wydawanie i publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, nagrywanie audiobooków, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, montaż i nagranie dźwięku
i obrazu, produkcja filmów innych niż reklamowych, publiko-

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01
(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu,
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu lub obrazu zapisane
w formacie mp3 oraz w innych formatach przystosowanych
do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe,
audiobooki, e-booki, filmy i muzyka do pobrania z Internetu, audiobooki, e-booki, filmy i muzyka zapisane na płytach
lub innych nośnikach cyfrowych, elektroniczne publikacje
tekstowe, muzyczne lub obrazowe utrwalone na nośnikach,
16 książki, książki beletrystyczne, komiksy, albumy, fotografie,
plakaty, afisze, reprodukcje, foldery, pocztówki, widokówki,
czasopisma, naklejki, bilety, kalendarze notesy, drukowane
materiały piśmienne, drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały promocyjne, drukowane foldery informacyjne, 35 usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu: książek, albumów, fotografii, plakatów, folderów,
czasopism, pocztówek, widokówek, naklejek, biletów, kalendarzy, notesów, reprodukcji, nagranych filmów, nagranych
audiobooków, nagranych e-booków, nagranej muzyki, materiałów piśmiennych i biurowych, usługi w zakresie sprzedaży on-line obejmującej audiobooki, e-booki, filmy i muzykę
do pobrania, 41 wydawanie i publikowanie audiobooków,
wydawanie i publikowanie książek i czasopism w wersji
papierowej, wydawanie i publikowanie książek i czasopism
na płytach CD oraz innych cyfrowych nośnikach, wydawanie i publikowanie on-line książek, czasopism, audiobooków
i e-booków, wydawanie i publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, nagrywanie audiobooków, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, montaż i nagranie dźwięku
i obrazu, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie filmów na płytach DVD i innych cyfrowych nośnikach,
publikowanie filmów on-line, nagrywanie filmów, usługi dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików
muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych
oraz plików i programów multimedialnych w formatach
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przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków,
udostępnianie utworów muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych, e-booków i audiobooków na portalach i stronach
internetowych.
(210) 491943
(220) 2018 10 23
(731) KABEX M I K BOGUNIA SPÓŁKA JAWNA, Janów
(540) KABEX

(531) 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 20 meble ogrodowe, dekoracje wiszące jako
ozdoby, domki dla ptaków, drabiny z drewna lub tworzyw
sztucznych, drzwiczki do mebli, dzwonki wiatrowe jako dekoracje, klepki bednarskie, kojce, kołki niemetalowe, komody,
korki, kosze niemetalowe, kosze z pokrywą do przenoszenia
rzeczy, kozły jako stojaki meblowe, kozły do piłowania, kółka
samonastawne niemetalowe, krany niemetalowe do beczek,
krzesła, ławy jako meble, łóżka, niemetalowe beczułki, nogi
do mebli, numery domów nieświecące niemetalowe, obręcze do beczek niemetalowe, osprzęt niemetalowy do mebli,
panele drewniane do mebli, parawany jako meble, plecionki
ze słomy z wyjątkiem mat, stojaki na parasole, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity jako meble, pulpity
pod książki, siedzenia metalowe, sienniki, skrzynki lęgowe,
skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, skrzynki na listy
niemetalowe i niemurowane, skrzynki na zabawki, słupki
do drapania dla kotów, stojaki do butelek, stojaki do wieszania
ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki niemetalowe, stojaki na kapelusze, stojaki na parasole, stojaki na paszę, stojaki jako meble, stoły, taborety, taborety ze schodkami
jako meble, ule, wolnostojące przepierzenia jako meble, wózki meblowe, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, zasłony
bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony z plecionek drewnianych jako meble, kuranty wiatrowe jako dekoracja, psie budy, dzieła sztuki z drewna, kołyski, drzwi, figurki
jako statuetki z drewna, gabloty jako meble, osprzęt do drzwi
niemetalowy, leżaki, osprzęt niemetalowy do okien, paliki,
postumenty pod doniczki na kwiaty, pudełka drewniane,
skrzynie, paki z drewna lub tworzyw sztucznych, stoliki pod
maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, 21 balie, brytfanny, chochle do podawania, doniczki na kwiaty,
doniczki okienne, formy i foremki jako przybory kuchenne,
gąsiory, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, konewki, koryta, kosze do użytku domowego, kosze na chleb,
koziołki pod noże na stół, kuwety dla zwierząt domowych,
miednice jako naczynia, patery, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin, pojemniki
kuchenne, pojemniki na chleb, półmiski jako tace, półmiski
do jarzyn, przesiewacze popiołu do użytku domowego,
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne nieelektryczne, przykrywki do dań, przyrządy
do krojenia ciast, ruszty kuchenne, tace do użytku domowego, tace obrotowe, wałki do ciasta domowe, wanienki dla
ptaków, żłoby dla zwierząt, formy do ciastek, deski do kroje-
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nia chleba, deski do krojenia do kuchni, grille kuchenne, kandelabry jako świeczniki nie z metali szlachetnych, przybory
kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, przykrywki do garnków jako zamknięcia, 28 bąki
jako zabawki, deskorolki, figurki do zabawy, gra w domino,
hulajnogi, huśtawki, kije do gier, kręgle, matrioszki, narty,
śmieszne rzeczy jako atrapy, kije bilardowe, stojaki do choinek, domki dla lalek, klocki jako zabawki, konie na biegunach
jako zabawki, pionki do gier, sanki jako artykuły sportowe,
zabawki, zabawki dla zwierząt, 35 dekoracja wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich tj. zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
491961
(220) 2018 10 24
ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) INSPIRED BY NATURE
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, kosmetyki do pielęgnacji brody,
środki kosmetyczne do stosowania przed i po goleniu, środki
perfumeryjne i dezodoranty, mydła, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, kule kąpielowe, glinki, maseczki, błota, olejki
eteryczne, olejki do masażu, balsamy i środki złuszczające
dla różnych rodzajów skóry, produkty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do aromatyzacji pomieszczeń, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach
i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży
wysyłkowej i za pośrednictwem internetu artykułów z branży kosmetycznej i perfumeryjnej, towarów higienicznych
i do pielęgnacji ciała, akcesoriów łazienkowych oraz artykułów ozdobnych i dekoracyjnych ze szkła, porcelany i ceramiki, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie kursów,
szkoleń i pokazów w zakresie technik wykonywania zabiegów kosmetycznych, SPA i wellness, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów w zakresie wykorzystania
środków kosmetycznych do prowadzenia zabiegów kosmetycznych, SPA i wellness, dokształcanie kadr kosmetycznych,
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.
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(210) 491964
(220) 2018 10 24
(731) CICHOŃ MIŁOSZ ROMAN, Proszówki
(540) demagica

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy- urządzenia oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne
do oświetlenia zewnętrznego, lampy elektryczne, lampy
ścienne, lampy wiszące, lampy stojące, lampki biurkowe,
lampki nocne, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe OLED, luminescencyjne lampy oświetleniowe, lampy fluorescencyjne, lampy na energię słoneczną,
nawilżacze powietrza, elektryczne wentylatory chłodzące,
klimatyzatory, oczyszczacze powietrza.
(210) 491967
(220) 2018 10 24
(731) WROCZYŃSKI ŁUKASZ, Kalisz
(540) AdMed MEDICAL PARTNER

(531) 24.17.25, 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: kompresy lecznicze, kompresy z gazy,
paski odczynnikowe, odczynnik - do badań medycznych,
barwniki, produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty higieniczne do użytku medycznego, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, kliniczne
odczynniki medyczne, medyczne odczynniki diagnostyczne, środki do sterylizacji, preparaty do sterylizacji, mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do przyrządów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
płyny dezynfekujące inne niż mydło, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego: jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki
z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego: podkłady
dentystyczne, podkłady zapobiegające odleżynom, maski
higieniczne do celów medycznych, lateksowe rękawiczki
do użytku chirurgicznego, jednorazowe rękawiczki do celów
chirurgicznych, rękawiczki ochronne do celów medycznych,
rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów medycznych, stoły do zabiegów
medycznych, krzesła do zabiegów medycznych, odzież
ochronna do celów medycznych, nici chirurgiczne, nici
do użytku medycznego, ortopedyczne opatrunki uciskowe,
szyny do opatrunków gipsowych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki na oczy do użytku
chirurgicznego, bandaże unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipsowych, szczypce do opatrunków
do użytku chirurgicznego, worki stomijne, worki do kolostomii, pooperacyjne worki kolostomijne, pooperacyjne worki
ileostomijne, worki na mocz, pooperacyjne worki enterostomijne, worki do drenażu ran, worki do zbierania płynów fi-
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zjologicznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, medyczne worki drenażowe do gromadzenia ropni, pojemniki
na odpady medyczne, igły medyczne, igły chirurgiczne, igły
iniekcyjne, igły do zastrzyków podskórnych, igły do celów
stomatologicznych, igły do robienia zastrzyków, strzykawki
na igły wielofazowego użytku, strzykawki do zastrzyków,
strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki dentystyczne, strzykawki medyczne, strzykawki doustne,
strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych, strzykawki do zastrzyków do celów medycznych,
strzykawki z tłokiem do użytku medycznego, kaniule, pojemniki do transportu próbek zawierających żywe komórki
ludzkie, nosze do transportu pacjentów, wiertła do użytku
w stomatologii, maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, rękawice ochronne do użytku przez
pracowników stomatologii, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, przyrządy okulistyczne,
okulistyczne przyrządy diagnostyczne, okulistyczne nożyki
mikrochirurgiczne, przyrządy lecznicze na użytek okulistyki,
wzierniki, wzierniki oczne, wzierniki dopochwowe, wzierniki
jednorazowego użytku, wzierniki do otoskopów, wzierniki
światłowodowe do celów medycznych, szczoteczki do cytologii, medyczne narzędzia ręczne, narzędzia do diagnostyki medycznej, medyczne i chirurgiczne narzędzia tnące
do cięcia tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, krążki
maciczne do antykoncepcji, urządzenia wykonane z kauczuku naturalnego do celów antykoncepcyjnych, przyrządy
z kauczuku syntetycznego do celów antykoncepcyjnych,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, przyrządy antykoncepcyjne, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła
na łóżka chorych, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła jako przykrycia stosowane w chirurgii, prześcieradła
do przykrywania podczas operacji, prześcieradła jako okrycia do użytku medycznego, prześcieradła do przykrywania
podczas operacji chirurgicznych, prześcieradła dla osób
niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła
do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła używane
przy niekontrolowani czynności fizjologicznych dla niemowląt, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu
czynności fizjologicznych, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych,
prześcieradła sterylne do użytku na pacjencie podczas operacji chirurgicznej, prześcieradła wykonane z gumy używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła z chłonnej waty celulozowej do użytku podczas
operacji chirurgicznych, elektrody sercowe, elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do fulguracji sercowej, elektrody
do rozruszników serca, elektrody do stymulacji serca, elektrody do defibrylacji sercowej, elektrody do użytku medycznego, elektrody do odczytywania parametrów biologicznych, elektrody ze szkła do użytku medycznego, elektrody
do użytku z urządzeniami medycznymi, elektrody do badań
do użytku medycznego, pincety dla pielęgniarek, pincety
do użytku chirurgicznego, pincety do celów medycznych,
rękawice chirurgiczne, rękawice do badań medycznych, rękawice do celów medycznych, rękawice do użytku stomatologicznego, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice
do użytku w szpitalach, rękawice gumowe do użytku medycznego, rękawice lateksowe do celów medycznych, rękawice gumowe do użytku chirurgicznego, fotele specjalnie
przystosowane do celów chirurgicznych, fotele specjalnie
przystosowane do celów medycznych, autoklawy do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, higieniczne ręczniki papierowe do rąk.
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(210) 491971
(220) 2018 10 24
(731) ZABŁOTNA IZABELA ATELIER ZABŁOTNY, Warszawa
(540) Atelier Zabłotny made to measure

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 25 marynarki, palta, płaszcze, spodnie, spódnice,
kurtki, suknie, szlafroki, kamizelki, ubrania robocze, garnitury,
kostiumy damskie, smokingi, fraki, bluzki, koszule, krawaty,
szale, swetry, paski do spodni, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, piżamy, bielizna damska, bielizna osobista, staniczki, staniki, gorsety, halki i półhalki, biustonosze, majtki
kąpielowe, bluzki kąpielowe, kostiumy i płaszcze kąpielowe,
podkoszulki i koszulki sportowe i gimnastyczne, 35 usługi
w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów, w tym sprzedaż
hurtowa: skór, wyrobów włókienniczych, odzieży i obuwia,
pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,
materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, pozostałych półproduktów, maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, sprzedaż
detaliczna: w nie wyspecjalizowanych sklepach, wyrobów
włókienniczych, odzieży i bielizny, obuwia i wyrobów skórzanych, pozostałych towarów na straganach i targowiskach,
poza siecią sklepową, usługi w zakresie: zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy, działalności związanej z organizacją targów i wystaw
w celach reklamowych i handlowych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów, usługi agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów
skórzanych, usługi agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub określonej grupy towarów oraz towarów różnego rodzaju, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa
finansowego, kupna i sprzedaży nieruchomości, agencji obsługi nieruchomości, 40 szycie odzieży na miarę, krawiectwo.
492015
(220) 2018 10 25
KANIA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWOHANDLOWO-USŁUGOWE KAN-POL, Sokołów
Małopolski
(540) BLACHODACHÓWKA KARPATIA
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, blachodachówka, 37 budownictwo.
(210)
(731)

492036
(220) 2018 10 25
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) BULWARY PRASKIE
(210)
(731)

przedsiębiorstw], usługi reklamowe w środkach masowego
przekazu, również poprzez Internet, udostępnianie miejsc
na reklamy w budowanych i administrowanych obiektach,
organizowanie targów, wystaw, pokazów w celach handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów i zawieranie
transakcji handlowych, negocjowanie umów kupna - sprzedaży, analizy kosztów, 36 agencje nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
zbieranie i dostarczanie informacji przydatnych na rynku
nieruchomości, również poprzez Internet, wynajmowanie
nieruchomości, mieszkań oraz powierzchni komercyjnych,
doradztwo związane z kupnem, sprzedażą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości oraz rozliczenia finansowe transakcji
z tym związanych, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena
nieruchomości.
492037
(220) 2018 10 25
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) BP BULWARY PRASKIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.01.01, 26.07.25
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi reklamowe w środkach masowego
przekazu, również poprzez Internet, udostępnianie miejsc
na reklamy w budowanych i administrowanych obiektach,
organizowanie targów, wystaw, pokazów w celach handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów i zawieranie
transakcji handlowych, negocjowanie umów kupna - sprzedaży, analizy kosztów, 36 agencje nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
zbieranie i dostarczanie informacji przydatnych na rynku
nieruchomości, również poprzez Internet, wynajmowanie
nieruchomości, mieszkań oraz powierzchni komercyjnych,
doradztwo związane z kupnem, sprzedażą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości oraz rozliczenia finansowe transakcji
z tym związanych, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena
nieruchomości.
492038
(220) 2018 10 26
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IBUM SUPER MAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów,
emulsji lub zawiesin.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.07.25, 27.01.01
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
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492042
(220) 2018 10 26
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kraft ULTIMATE

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, w tym
do zmywarek do naczyń, płyny do mycia naczyń, preparaty do nadawania połysku, preparaty do zmywania naczyń,
ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, środki
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, tabletki do zmywarek, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia
naczyń, mydło w płynie do mycia naczyń.
(210) 492049
(220) 2018 10 26
(731) SUROWIEC LESZEK, Warszawa
(540) LSTECHHOMES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, drzwi drewniane, izolacyjne z materiałów niemetalowych, niemetalowe drzwi
przesuwne, niemetalowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, niemetalowe drzwi wahadłowe, niemetalowe drzwi
przechylne do budynków, niemetalowe drzwi obrotowe,
niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi
przeźroczyste do budynków, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe konstrukcje i budynki
przenośne, niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje samonośne, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, drewno i sztuczne drewno, drewno profilowane, obramowania drewniane, niemetalowe bramki wejściowe kołowrotne, niemetalowe bramy
garażowe, niemetalowe bramy roletowe, deskowanie budowlane, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewniane ramy
okien, niemetalowe części budowlane, niemetalowe części
modułowe do budowania budynków prefabrykowanych,
niemetalowe domy modułowe, niemetalowe budowlane
elementy modułowe, niemetalowe elementy budowlane
prefabrykowane, domy z bali sprzedawane w formie zestawów, modułowe domy z bali, domy z prefabrykatów jako
zestawy do montażu w tym z drewna, garaże prefabrykowane nie z metalu, niemetalowe modułowe elementy budowlane, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych,
niemetalowe bloki konstrukcyjne, niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, niemetalowe elementy
konstrukcyjne schodów, kanały odpływowe nie z metalu,
kanały odwadniające jako drenażowe konstrukcje betonowe, elementy z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, kanały przelewowe z materiałów niemetalowych,
nasady kominowe niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
zatrzymujące ziemię, niemetalowe kopuły dla budynków,
niemetalowe konstrukcyjne przegrody działowe, niemeta-
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lowe schody, niemetalowe ściany w tym ściany działowe,
ruchome, fasady z materiałów niemetalowych, gonty niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, niemetalowe
pokrycia dachowe, niemetalowe odpowietrzniki do budynków, niemetalowe, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe okiennice, niemetalowe konstrukcje altan, niemetalowe formy odlewnicze, niemetalowe klatki schodowe,
niemetalowe parkany, niemetalowe szkielety konstrukcyjne
do budynków, niemetalowe wiaty do przechowywania,
niemetalowe progi i parapety, niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych zawory przewodów drenażowych, niemetalowe belki, niemetalowe zbiorniki ściekowe, niemetalowe
instalacje odwadniające, listwy niemetalowe, niemetalowe
nadproża, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe płytki sufitowe, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe
płyty dachowe, niemetalowe rozpory podpierające, podłogi niemetalowe, niemetalowe rynny dachowe, niemetalowe wsporniki, przewody nie z metalu nie do obwodów
elektrycznych, niemetalowe przewody grzewcze, żaluzje
niemetalowe, rolety zewnętrzne do okien niemetalowe,
zbiorniki murowane, murowane zbiorniki do przechowywania, niemetalowe zbiorniki na wodę jako konstrukcje,
części z materiałów drewnopodobnych, deski jako drewno
budowlane, 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, reklama,
usługi marketingowe, public relations, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż niemetalowych
materiałów budowlanych, 36 usługi finansowe, działalność
finansowa, handlowanie walutami, gromadzenie informacji
finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, analiza inwestycyjna, usługi badań dotyczących
finansów, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, handel
walutami i wymiana walut, przelewy i transakcje finansowe
oraz usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe,
elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], finansowe usługi bankowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zarządzanie
majątkiem, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych,
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej,
usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, udzielanie
informacji finansowych, udzielanie informacji dotyczących
usług finansowych, leasing finansowy, wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wy-
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najem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, zarządzanie projektem budowy,
ciesielstwo, drenaż gruntu, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, prace
konstrukcyjne domów z prefabrykatów, stawianie domów
z prefabrykatów, izolacja dachów, konserwacja i naprawa
budynków, przygotowanie terenu pod budowę, oczyszczanie terenu, murarstwo, malowanie, tynkowanie, lakierowanie, tapetowanie, zbrojenie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych oraz HVAC
(ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), usługi hydrauliczne,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, wzmacnianie
gruntu, wynajem sprzętu budowlanego, 42 usługi w dziedzinie nauki i technologii, usługi badawcze i rozwojowe
z nimi związane, usługi projektowania, analiza wykonalności
projektu, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
oceny techniczne związane z projektowaniem, doradztwo
w zakresie wzornictwa przemysłowego, dekoracja wnętrz,
43 dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków
przenośnych, wynajmowanie budynków przenośnych, wynajem pawilonów, zakwaterowanie tymczasowe, hotele,
hostele, pensjonaty, domy turystyczne, rezerwacja pokoi,
rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków,
bary przekąskowe, sałatkowe, szybkiej obsługi [snack-bary],
doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kafeterie, lodziarnie,
pizzerie, puby, restauracje samoobsługowe, usługi barów
i restauracji, winiarnie, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej,
prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami
autorskimi, usługi serwisów społecznościowych online.
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(531) 25.03.13, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośrednictwo handlowe,
import, eksport oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny, wyrobów
z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw,
galaretek, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich
sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
(210) 492079
(220) 2018 10 26
(731) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) SWOJSCY NASZE WĘDLINY NASZE WĘDLINY

492059
(220) 2018 10 26
ELMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) savio
(210)
(731)

(531)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące.
(210) 492076
(220) 2018 10 26
(731) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) SWOJSCY NASZE WĘDLINY

25.03.13, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.15, 06.07.07,
06.07.08, 06.07.25, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16,
26.04.22
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośrednictwo handlowe,
import, eksport oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny, wyrobów
z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw,
galaretek, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich
sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
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(210) 492080
(220) 2018 10 26
(731) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) SWOJSCY NASZE WĘDLINY

(531)

06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 25.03.13, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.16, 26.04.22, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośrednictwo handlowe,
import, eksport oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny, wyrobów
z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw,
galaretek, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich
sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
492083
(220) 2018 10 26
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź
(540) ZDROWY WYBÓR

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, herbata lecznicza, żywność dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych,
zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, urządzenia do pomiaru ciśnienia - do badania ciśnienia krwi tętniczej, urzą-
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dzenia do badania poziomu cukru, programy komputerowe,
karty magnetyczne kodowane, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów
medycznych, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi tętniczej,
urządzenia do badania poziomu cukru, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, meble specjalne
do celów medycznych, 16 afisze, plakaty, broszury, czasopisma jako periodyki, gazety, katalogi, książki, albumy, 30 cukierki, herbata, drożdże, glukoza do celów kulinarnych, guma
do żucia, preparaty roślinne zastępujące kawę, kleiki spożywcze na bazie mleka, kit pszczeli, mleczko pszczele, skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, 35 badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, marketing, rekrutacja personelu, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych takich
jak: próbki, druki, prospekty, broszury, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie prenumeraty czasopism,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie organizowania targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi sekretarskie, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi na rzecz
osób trzecich w zakresie wypożyczania materiałów reklamowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej kosmetyków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat
leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów
opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń i przyrządów pomiarowych
oraz kontrolnych do celów medycznych, ciśnieniomierze,
urządzeń do badania poziomu cukru, programów komputerowych, aparatów i instrumentów chirurgicznych, aparatów
i instrumentów medycznych, aparatów i instrumentów stomatologicznych, aparatów i instrumentów weterynaryjnych,
artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych jako
telekomunikacja, przesyłanie informacji, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, zapewnianie on-line
blogów, forów, fotogalerii, czatów, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne,
wideo i/lub audio, usługi portali internetowych, 40 usługi:
poligraficzne, usługi drukowania, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, kultura fizyczna, organizowanie
zawodów sportowych, publikowanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo zawodowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w formie szkolenia,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, organizowanie i obsługa zjazdów, tłumaczenia, kształcenie praktyczne w formie pokazów, usługi wydawnicze,
42 projektowanie, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
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wania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie dekoracji wnętrz, badania chemiczne, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, farmacji i nauk technicznych, badania w dziedzinie kosmetyki,
usługi obejmujące doradztwo w zakresie wyposażania aptek
i szpitali w meble i sprzęt biurowy, w urządzenia i przyrządy
pomiarowe oraz kontrolne dla celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
oraz weterynaryjne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne,
opieka zdrowotna, porady w zakresie farmakologii, pomoc
medyczna, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi kosmetyczne dla ludzi, opieka pielęgniarska, medyczna,
poradnictwo z zakresu medycyny, medycyny naturalnej
i farmacji.
(210) 492095
(220) 2018 10 26
(731) SAPOR-JÓZEFOWICZ EWA CLAR, Poznań
(540) CLEAN4LPG
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do czyszczenia wtrysku
paliwa, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki chemiczne
do środków czyszczących stosowanych w układzie wtrysku paliwa, dodatki detergentowe do paliw, preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu zwalczania
zanieczyszczeń.
(210) 492099
(220) 2018 10 26
(731) DZIAŁAK BARTOSZ, Konin
(540) Promoceo.pl
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów
nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi
marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakre-

Nr ZT51/2018

sie wywiadu rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
(210) 492100
(220) 2018 10 26
(731) DZIAŁAK BARTOSZ, Konin
(540) Promoceo
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów
nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi
marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
(210) 492113
(220) 2018 10 29
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US
(540) LUCKY STRIKE SELECT
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy,
bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe
do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby
tytoniowe do podgrzewania.
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492116
(220) 2018 10 29
PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulpur
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty poprawiające kondycję gleby,
nawozy do użyźniania gleby.
(210)
(731)
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ty lodowe, sosy i polewy do deserów, kakao, wyroby z kakao,
kawa, kawa mrożona, kawowe aromaty, 35 usługi importowo
- eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży
w sklepach, hurtowniach, cukierniach oraz za pośrednictwem
strony internetowej następujących towarów: wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, słodycze, lody,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych.

(210)
(731)

(210) 492151
(220) 2018 10 29
(731) STOCH SABINA F.H.U. SANATYANA, Zakopane
(540) KRUPÓWKI 40 CENTRUM HANDLOWE

(531) 27.05.01, 03.13.01, 03.13.24, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty poprawiające kondycję gleby,
nawozy do użyźniania gleby.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.01.01
(510), (511) 16 papier firmowy, papier firmowy z tym znakiem, biuletyny, ulotki, 19 elementy dekoracyjne w postaci
logo na podłodze w centrum handlowym lub na budynku
centrum handlowego, 35 reklama na samochodach, pokazy
towarów, upominki reklamowe, nadruki reklamowe, gadżety
promocyjne, reklama na samochodach, reklama wizualna,
usługi reklamowe, spoty reklamowe, usługi marketingowe,
usługi poligraficzne, grafika reklamowa, szyldy, tablice reklamowe, reklama w Internecie.

492117
(220) 2018 10 29
PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Agrosulpur nawóz siarkowo-wapniowy

(210) 492118
(220) 2018 10 29
(731) MALICKA MAŁGORZATA, Bielawa
(540) SOOSH
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
492123
(220) 2018 10 29
RATAJSKA IWONA PIEKARNICTWO-CUKIERNICTWO
KRAINA CIAST, Piechowice
(540) Cukiernia Kraina Ciast www.krainaciast.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.19, 24.17.02
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze: bagietki, bułki, chleb,
chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, grahamki, kajzerki, rogale,
spody do pizzy, suchary, wyroby ciastkarskie i cukiernicze:
babki, babeczki, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, gofry, keksy, krajanki,
kremówki, makowce, pączki, ciastka piernikowe, piernik, pierniczki, pierniki nadziewane, pieczywo cukiernicze, paluszki
waflowe, ptysie, rogaliki, rożki, rurki, serniki, tiramisu, torciki, torty, waflowe torty i torciki, wafle suche i przekładane, waflowe
paluszki i rurki nadziewane, wyroby cukiernicze na bazie migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada,
galaretki owocowe, makaroniki, marcepan, słodycze do ssania,
lody spożywcze, desery lodowe, sorbety lodowe, rolady i tor-

492162
(220) 2018 10 29
MICHNIEWICZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE BYSEWO, Gdańsk
(540) TRACZER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 26.05.04, 04.05.13, 26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
492165
(220) 2018 10 29
TOP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) ts since 2004
(210)
(731)
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(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna części samochodowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet.
492168
(220) 2018 10 29
REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wawrzeńczyce
(540) SMREK
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa
wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy,
ser twardy.
(210)
(731)

(210) 492175
(220) 2018 10 29
(731) NGUYEN ANH TUAN, Radom
(540) Tg TIGON ASIAN CUISINE

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne - restauracja, bar
- catering.
492183
(220) 2018 10 30
SIUDEK JUSTYNA FIRMA HANDLOWA IN-HOME,
Nowe
(540) TAGRED
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki metalowe, rozciągarki do taśm żelaznych (łączniki napinające), 7 agregaty
prądotwórcze, spawarki inwertorowe, spawarki transformatorowe, nagrzewnice gazowe, nagrzewnice elektryczne,
wkrętarki, młotowkrętarki, myjki ciśnieniowe elektryczne,
myjki ciśnieniowe spalinowe, pompy do brudnej i do czystej wody, pompy z rozdrabniaczem, wiertarki elektryczne,
szlifierki, podnośniki hydrauliczne, brzeszczoty pił [części
maszyn], diamenty szklarskie będące częściami maszyn,
frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, maszyny do obróbki
kamienia, lutownice elektryczne i gazowe, młoty mechaniczne, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, imaki
do narzędzi do obrabiarek, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, lutownice, noże do maszyn, nożyce elektryczne
i ogrodowe, przecinaki do maszyn, obrabiarki, okładziny
szczęk hamulcowych do maszyn, osłony maszyn, ostrza
[części maszyn], elektryczne ostrzałki do noży, maszyny
do ostrzenia, stoły do pił [części maszyn], piły o napędzie
innym niż ręczny, podstawy maszyn [statywy], pompy, prasy, prostownice do blach [maszyny], przebijaki do użytku
z obrabiarkami, przecinarki [obrabiarki], roboty przemysłowe, silniki do maszyn, smarownice, elektryczne urządzenia
do spawania, sprężarki, strugarki, szlifierki, maszyny do obróbki szkła, tarcze (szlifierskie) [części maszyn], transportery,
turbosprężarki, uchwyty wiertarskie [części maszyn], walcarki, wytłaczarki, frezarko-wiertarki, kosy spalinowe, 8 piły
ręczne, młotowiertarki ręczne, klucze maszynowe, klucze
nastawne, klucze nasadowe, młotki, siekiery, gwintowniki,
pokrętła, brzeszczoty pił, diamenty szlifierskie, dłuta, przecinaki, dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki, młoty, narzędzia
ręczne sterowane ręcznie, nożyce, noże, nożyczki, obcęgi,
obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrza [narzędzia ręczne],
ostrzałki, narzędzia do ostrzenia, obsługiwane ręcznie piły
wyrzynarki, ręczne narzędzia do polerowania powierzch(210)
(731)
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ni, przebijaki, przecinaki, strugi, tarcze ścierne, narzędzia
ręczne, przyrządy ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie
ręczne, wiertła, zaciski blokujące [narzędzia ręczne], pasy
na narzędzia, torby na narzędzia przypinane do pasów, 9 rękawice ochronne, kaski ochronne, odzież ochronna, maski
ochronne, urządzenia pomiarowe, przyłbice do spawania,
urządzenia do ładowania baterii, akumulatory elektryczne,
baterie elektryczne, prostowniki, 11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 17 węże, węże gaśnicze, niemetalowe węże elastyczne,
20 szafki na narzędzia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem internetu następujących
towarów: metalowe skrzynki, pojemniki metalowe, rozciągarki do taśm żelaznych, agregaty prądotwórcze, spawarki
inwertorowe, spawarki transformatorowe, nagrzewnice gazowe, nagrzewnice elektryczne, wkrętarki, młotowkrętarki,
myjki ciśnieniowe elektryczne, myjki ciśnieniowe spalinowe,
pompy do brudnej i do czystej wody, pompy z rozdrabniaczem, wiertarki elektryczne, szlifierki, podnośniki hydrauliczne, brzeszczoty pił, diamenty szklarskie, frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, maszyny do obróbki kamienia, lutownice,
młoty mechaniczne, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, imaki do narzędzi, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, lutownice, noże, nożyce, przecinaki, obrabiarki,
okładziny szczęk hamulcowych do maszyn, osłony maszyn,
ostrza, elektryczne ostrzałki do noży, maszyny do ostrzenia,
stoły do pił, piły o napędzie innym niż ręczny, podstawy
maszyn, pompy, prasy, prostownice, przebijaki, przecinarki,
roboty, silniki, smarownice, elektryczne urządzenia do spawania, sprężarki, strugarki, szlifierki, maszyny do obróbki
szkła, tarcze szlifierskie, transportery, turbosprężarki, uchwyty wiertarskie, walcarki, wytłaczarki, frezarko-wiertarki, kosy
spalinowe, piły ręczne, młotowiertarki ręczne, klucze maszynowe, klucze nastawne, klucze nasadowe, młotki, siekiery,
gwintowniki, pokrętła, brzeszczoty pił, diamenty szlifierskie,
dłuta, przecinaki, dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki,
młoty, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, nożyce, noże,
nożyczki, obcęgi, obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrza [narzędzia ręczne], ostrzałki, narzędzia do ostrzenia, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, ręczne narzędzia do polerowania powierzchni, przebijaki, przecinaki, strugi, tarcze ścierne,
narzędzia ręczne, przyrządy ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie ręczne, wiertła, zaciski blokujące, pasy na narzędzia,
torby na narzędzia przypinane do pasów, rękawice ochronne, kaski ochronne, odzież ochronna, maski ochronne,
urządzenia pomiarowe, przyłbice do spawania, urządzenia
do ładowania baterii, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, prostowniki, urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy oświetleniowe,
urządzenia i instalacje oświetleniowe, węże, węże gaśnicze,
niemetalowe węże elastyczne, szafki na narzędzia, 37 usługi
serwisowania, naprawy i konserwacji następujących towarów: agregaty prądotwórcze, spawarki, zgrzewarki, myjki,
pompy, roboty przemysłowe, silniki, turbosprężarki, obrabiarki, piły, elektronarzędzia, narzędzia z napędem innym niż
ręczny, narzędzia ręczne, przyrządy pomiarowe, prostowniki, urządzenia do ładowania baterii, szafki na narzędzia, kosy
spalinowe.
(210) 492189
(220) 2018 10 30
(731) NIVETTE AGATA, Warszawa
(540) LAURELLE
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(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 suknie wieczorowe, suknie ślubne, suknie balowe, suknie koktajlowe, podwiązki ślubne, welony, woalki,
toczki oraz pozostałe ubrania, nakrycia głowy i buty, 40 szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie),
42 projektowanie ubrań.
492195
(220) 2018 10 30
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SPIŻARNIA DWORSKA
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania
bielizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia,
środki do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny,
preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal,
preparaty do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania,
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, preparaty do zmywania, pasty do skór,
preparaty do polerowania, preparaty do usuwania rdzy,
pasty do skóry, środki do szorowania, wywabiacze plam,
szampony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki,
preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony
kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny
do zębów, lakiery do paznokci, 16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne, papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa papierowe,
20 meble, meble ogrodowe, meble kempingowe, lustra,
ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do krojenia
i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, termosy,
szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelowa, obrusy,
serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania,
nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety,
bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, rajstopy,
pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piżamy, halki,
krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki
ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzywnych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko,
produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie,
żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery,
owoce i warzywa suszone, konfitury, galaretki, koncentraty,
dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce
i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności,
chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza
prażona, lody, desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie, herbata, kakao, ketchup, majonezy,
miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe,
(210)
(731)
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prażona kukurydza, sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów,
33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje],
alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak,
baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle,
likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce,
nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające), whisky, wino, wódka,
34 cygara, cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże,
rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą
metod psychotechniki, organizowanie targów i wystaw
handlowych, projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej w celu selekcji
personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie
przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie oglądać
i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości,
z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z meblami,
z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie
sklepów intemetowych w branży spożywczej oferujących
produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie powierzchni
sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, usługi
w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 42 tworzenie komputerowych programów informatycznych,
organizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów informatycznych, programowanie komputerowe,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programowania komputerowego, projektowanie i prowadzenie
komputerowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie
hoteli, zajazdów, łodziami, catering, prowadzenie barów,
barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
(210) 492245
(220) 2018 10 31
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) AEROKLUB WARSZAWSKI

(531)

27.05.01, 27.05.05, 18.05.01, 18.05.03, 26.04.01, 26.04.08,
26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące
przemysłu transportu lotniczego, usługi konserwacji i napraw samolotów, obsługa i naprawa samolotów, 39 trans-
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port lotniczy, zwiedzanie turystyczne, informacja o transporcie, czarterowanie statków powietrznych, pilotowanie, usługi
kontroli ruchu lotniczego, usługi nawigacji lotniczej, usługi
w zakresie organizowania wycieczek, 41 usługi w zakresie
edukacji i nauczania, usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa, szkolenie sportowe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie edukacji i rozrywki
dotyczące lotnictwa ł spadochroniarstwa, udostępnianie
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych,
instruktaż lotniczy, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej.
(210) 492246
(220) 2018 10 31
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) AW

(531)

18.05.01, 18.05.05, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.16, 29.01.13,
27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 37 usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące
przemysłu transportu lotniczego, usługi konserwacji i napraw samolotów, obsługa i naprawa samolotów, 39 transport lotniczy, zwiedzanie turystyczne, informacja o transporcie, czarterowanie statków powietrznych, pilotowanie, usługi
kontroli ruchu lotniczego, usługi nawigacji lotniczej, usługi
w zakresie organizowania wycieczek, 41 usługi w zakresie
edukacji i nauczania, usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa, szkolenie sportowe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie edukacji i rozrywki
dotyczące lotnictwa ł spadochroniarstwa, udostępnianie
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych,
instruktaż lotniczy, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej.
(210) 492247
(220) 2018 10 31
(731) FARON JAKUB MAD MICK, Katowice
(540) ŻUROWNIA

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 14.07.03, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
z żywność i napoje, usługi dotyczące restauracji, restauracji
samoobsługowych, barów przekąskowych, barów szybkiej
obsługi, kawiarni oraz sieci barów szybkiej obsługi (fast food),
usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej
w systemie on-line.
(210)
(731)

492251
(220) 2018 10 31
CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

Nr ZT51/2018

(540) Sprawdzamy się w praktyce!

(531) 11.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma,
kalendarze, publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej
klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej
klasie, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, badania dotyczące uruchamiania
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych,
substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów
opatrunkowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach tymi artykułami (z wyłączeniem transportu) - świadczone także za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, usługi
reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi edukacyjne,
usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych
i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek i periodyków, usług projektowania
inne niż do celów reklamowych, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów, szkół
technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków
obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie
i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych.
(210) 492282
(220) 2018 11 02
(731) Shenzhen Yuzhiyuan Trading Co.,LTD., Shenzhen, CN
(540) BREYLEE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do zmywania twarzy,
środki do oczyszczania skóry twarzy, maski kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, aromaty [olejki eteryczne],
mydła, kremy przeciw-zmarszczkowe, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu,
preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, kremy przeciw piegom, puder
do twarzy, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, toniki kosmetyczne do włosów, odżywki do włosów.
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492289
(220) 2018 11 02
EUROPEJSKI INSTYTUT BADAŃ EKONOMICZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) EIBEKO
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą.
(210)
(731)

(210) 492293
(220) 2018 11 05
(731) USZYCKI DANIEL, Wrocław
(540) Finansowe Niebo
(510), (511) 35 reklama, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, 41 nauczanie, kształcenie.
492313
(220) 2018 11 05
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) enel-sport

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 36 ubezpieczenia zdrowotne, 41 organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
usługi sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe, szkolenia
sportowe, obozy sportowe, edukacja sportowa, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem sprzętu sportowego,
informacje na temat sportu, 44 usługi medyczne, kliniki, szpitale, przychodnie i laboratoria medyczne, leczenie i opieka
medyczna i pielęgniarska, pomoc medyczna i ratownictwo
w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, badania
i konsultacje medyczne, rehabilitacja fizyczna, masaż, usługi
w zakresie odchudzania, usługi dietetyków.
(210) 492314
(220) 2018 11 05
(731) MARCZAK ROBERT P.H.U. ROBI, Warszawa
(540) Ice

(531) 27.05.05, 27.05.17, 01.05.02, 01.05.15, 06.01.04
(510), (511) 8 nożyczki.
(210) 492316
(220) 2018 11 05
(731) BUDREWICZ MILENA NZOZ WORLD DENTAL, Otwock
(540) WORLD DENTAL
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zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, higiena
i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, chirurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.
(210) 492392
(220) 2018 11 06
(731) STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) STILO ENERGY

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych.
(210) 492398
(220) 2018 11 06
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) PURHINOL
(510), (511) 5 preparaty stosowane wspomagająco przy
alergii.
(210) 492400
(220) 2018 11 06
(731) BILOKON DMYTRO, Warszawa
(540)

(531) 03.02.01, 03.02.25, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie dywanów, czyszczenie elementów wystroju wnętrz, czyszczenie elementów wystroju
wnętrz wykonanych z tkanin, czyszczenie mebli, czyszczenie
pokryć podłogowych, czyszczenia tapicerki, konserwacja
i naprawy budynków, konserwacja nieruchomości, naprawa
i konserwacja tapicerki, remont nieruchomości, sprzątanie
budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie pomieszczeń biurowych, udzielanie informacji
związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków,
usługi budowlane, usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości.
(210) 492402
(220) 2018 11 06
(731) RUTKOWSKA MARIOLA RENOVA, Brody
(540) RENOVA

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 02.09.10, 01.17.01
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
pielęgnacja urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 6 rusztowania metalowe elewacyjne, prefabrykowane rusztowania metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, metalowe platformy robocze [rusztowania], przenośne
platformy metalowe [rusztowania], metalowe rusztowania
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do budynków, rusztowania budowlane z metalu, rusztowania
wieżowe z metalu, metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], materiały metalowe na rusztowania budowlane, drabiny i rusztowania, z metalu, rusztowania metalowe do celów
budowlanych, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania,
przenośne podwieszane platformy robocze [rusztowania
metalowe], 35 usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: rusztowania metalowe elewacyjne,
prefabrykowane rusztowania metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, metalowe platformy robocze [rusztowania], przenośne platformy metalowe [rusztowania], metalowe
rusztowania do budynków, rusztowania budowlane z metalu,
rusztowania wieżowe z metalu, metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], materiały metalowe na rusztowania budowlane, drabiny i rusztowania, z metalu, rusztowania metalowe do celów budowlanych, belki z metali nieszlachetnych
na rusztowania, przenośne podwieszane platformy robocze
[rusztowania metalowe], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rusztowania metalowe elewacyjne, prefabrykowane rusztowania metalowe, szkieletowe
rusztowania metalowe, metalowe platformy robocze [rusztowania], przenośne platformy metalowe [rusztowania], metalowe rusztowania do budynków, rusztowania budowlane
z metalu, rusztowania wieżowe z metalu, metalowe pomosty
dostępowe [rusztowania], materiały metalowe na rusztowania
budowlane, drabiny i rusztowania, z metalu, rusztowania metalowe do celów budowlanych, belki z metali nieszlachetnych
na rusztowania, przenośne podwieszane platformy robocze
[rusztowania metalowe], 37 wynajem rusztowań, wynajem
desek rusztowaniowych, wynajem platform i rusztowań, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
naprawa rusztowań, montaż rusztowań, rozbiórka rusztowań,
usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi w zakresie
montażu rusztowań, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, naprawa i konserwacja
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych.
492405
(220) 2018 11 06
AFRESH MEDIA SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) good gifts IDEAS FOR BUSINESS

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, wykonywanie
materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych, doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, organizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla
osób trzecich, w zakresie następujących towarów: koszulek
z nadrukami, koszulek z krótkim rękawem, odzieży reklamowej oraz gadżetów reklamowych, 40 drukowanie, druk
sitowy, grawerowanie, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież,
nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, 42 projektowanie graficzne materiałów promocyjnych.
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(210) 492414
(220) 2018 11 07
(731) HENKOR J. M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki
(540) KeraKom

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy do systemów
kominowych i wentylacyjnych.
(210) 492416
(220) 2018 11 07
(731) HENKOR J. M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki
(540) KeraMur

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy do ścian
z keramzytu.
492434
(220) 2018 11 07
DĄBEK NORBERT CENTRUM GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWE CLIF, Dziwnów
(540) ALEX
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe,
usługi restauracyjne, bary, kawiarnie, hotelowe usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi kateringu zewnętrznego.
(210)
(731)

492445
(220) 2018 11 07
BADANIA.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) badaniapro
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekrutacja personelu, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
telemarketing, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
(210)
(731)
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gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
komputerowe bazy danych, 42 badania naukowe, badania
techniczne, chmura obliczeniowa, 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, kontrola jakości, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, wzornictwo przemysłowe.
492446
(220) 2018 11 07
BADANIA.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) badania.pro

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów
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sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekrutacja personelu, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
telemarketing, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
komputerowe bazy danych, 42 badania naukowe, badania
techniczne, chmura obliczeniowa, 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, kontrola jakości, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, wzornictwo przemysłowe.
(210) 492482
(220) 2018 11 08
(731) STEEL ALIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STEEL ALIVE

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.24, 02.09.14,
02.09.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, odbiorniki optyczne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, czujniki i detektory, czujniki optyczne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie,
oprogramowanie gier, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
gry z tarczami strzelniczymi.
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(210) 492505
(220) 2018 11 09
(731) PIKULICKI RADOSŁAW, Jelenia Góra
(540) POZNAJ PRAWDZIWY SMAK NATURY
KARKONOSKIE PILS ALKOHOL 5,0% EKSTRAKT 11°
PIWO REGIONALNE LUCKY CROWN DIGITAL PROJECT

(210)
(731)
(540)

Nr ZT51/2018

492508
(220) 2018 11 09
TRANS-MAN DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(531) 07.01.08, 26.11.03, 26.11.07, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.
(210) 492509
(220) 2018 11 09
(731) KONECKA GRAŻYNA, Pruszków
(540) DM diag-med

(531) 05.11.15, 10.03.01, 24.11.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
492506
(220) 2018 11 09
LEWANDOWSKA-KUBIAK MAŁGORZATA,
Łomianki Dolne
(540) SKINMED
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa kosmetyków,
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, zarządzanie hotelami, wyceny w celach handlowych lub reklamowych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wyceny handlowe, usługi public relations, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich (zakupów produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw), usługi związane z przenoszenie przedsiębiorstw, usługi umawiania spotkań (prace biurowe), usługi
marketingowe, usługi handlu detalicznego online, usługi
agencji importowo-eksportowych, telemarketing, reklama,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, agencje
reklamowe, agencje informacji handlowej, administrowanie
programami lojalności konsumenta, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem i personelem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług.
(210)
(731)

492507
(220) 2018 11 09
DELICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój
(540) KARCZMA U WALUSIA
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje dla turystów,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, usługi restauracyjne, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do diagnostyki,
badania i kontroli, urządzenia do obrazowania medycznego,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne
implanty, analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, analizatory do użytku medycznego, aparatura
do szczepienia, aparatura do analizy krwi, aparatura do terapii akupresurą, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura skanująca do celów medycznych, aparatura
elektroniczna do użytku medycznego, aparatura stosowana
do wykonywania testów diagnostycznych opracowanych
w celu wykrywania nieprawidłowych białek prionowych,
aparatura do analiz do celów medycznych, elektroniczna
aparatura monitorująca do użytku medycznego, aparatura
do polimeryzacji do celów dentystycznych, aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów medycznych,
16 materiały drukowane: druki, książki, broszury, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów
i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu: doradztwo zawodowe, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
39 usługi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy
i międzynarodowy, przewóz chorych, prowadzenie dystrybucji leków, produktów i przyrządów do stosowania w medycynie i lecznictwie, usługi w zakresie prowadzenia akcji
ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa,
transport karetkami ratunkowymi, transport podczas akcji
ratunkowych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia,
usługi naukowe i technologiczne, wypożyczanie aparatury
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i instrumentów laboratoryjnych, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub
zachowania zdrowia, badania i porady lekarskie, diagnostyka
i analityka medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna
i ortodoncja, usługi w zakresie kliniki dentystycznej, usługi
w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji
zdrowotnej.
492512
(220) 2018 11 09
DREAM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) W WILANÓWKA OSIEDLE DOMÓW

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania
w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej własności
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszów, pobieranie czynszu, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości korporacyjnych, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości,
usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości
[usługi finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie

53

osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem lokali na cele
biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem
pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, administrowanie finansami,
alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie kapitałem
własnym, finansowanie nabycia, finansowanie podmiotów
handlowych, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie rozwoju
produktów, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych,
pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego,
usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowania związane z hotelami, usługi finansowe, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe
dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowo - inwestycyjne, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału
wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi kapitalizacji, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi w zakresie finansów handlowych,
usługi w zakresie konsolidacji środków pieniężnych, usługi
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi
z zakresu transakcji finansowych dotyczących stóp oprocentowania, utrzymywanie kont depozytowych w celach inwestycyjnych, zabezpieczanie środków finansowych na zakup
nieruchomości, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie finansowania, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami
finansowymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania
budynków, zarządzanie kapitałem, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym.
492514
(220) 2018 11 09
PETROJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Kieszek
(540) PETROjet
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty przerobu ropy naftowej, produkty
i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe
i dienowe oraz ich polimery, propan, etylen, propylen, polietylen, polipropylen, butadien, benzen, toluen, frakcja etylobenzenowa, frakcje C4, węglowodory C9 i wyższe, fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe, tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, chemiczne substancje, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw,
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smarów, gazy do celów przemysłowych, oleje do rozdzielania, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, 3 kosmetyki samochodowe,środki czyszczące do samochodów, środki do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia, szampony samochodowe,
środki do polerowania, preparaty do mycia, kremy do polerowania, kamień do polerowania, papier do polerowania,
preparaty do polerowania, woski do polerowania, płyny
do spryskiwania szyb, ściereczki do czyszczenia nasączane
detergentami, mieszaniny zapachowe, 4 paliwa,gazy płynne,
benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje
przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe lotnicze, koks naftowy, ksyleny, smary, paliwa ropopochodne,
dodatki niechemiczne do paliw, 6 rury metalowe, zbiorniki
metalowe, rurociągi metalowe, konstrukcje metalowe, aparatury do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie, paliw stałych, ciekłych i gazowych
oraz produktów chemicznych, budowlane materiały metalowe, konstrukcje budowlane metalowe, metalowe instalacje
przemysłowe do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie: paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz pochodnych produktów chemicznych, butle i pojemniki metalowe do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, drobnica żelazna, pojemniki na paliwo ciekłe metalowe,
pojemniki metalowe do magazynowania i transportu, 7 maszyny, obrabiarki, pompy, sprężarki, urządzenia i sprzęt
do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie: paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz
pochodnych produktów chemicznych, 9 aparatura kontrolno - pomiarowa i wyposażenie elektryczne do wytwarzania
produktów rafineryjnych i petrochemicznych, urządzenia
alarmowe, dystrybutory paliwa silnikowego dla stacji obsługi, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
folia polipropylenowa do pakowania, 17 tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, tworzywa
sztuczne inne niż do pakowania, folia polipropylenowa inna
niż do pakowania, półprzetworzone tworzywa sztuczne,
19 asfalt, bitum, smoła, 35 usługi w zakresie reklamy, biznesu,
zarządzania, czynności biurowych, usługi w zakresie działalności handlowej polegającej na kojarzeniu kontrahentów,
usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową, paliwami ropopochodnymi, usługi handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w zakresie
płynów chłodniczych, mieszanin do reperacji opon, płynów
hamulcowych, farb, barwników, preparatów zapobiegających korozji, emalii i lakierów do malowania, farb do gruntowania, środków antykorozyjnych, olejów i smarów przeciwrdzewnych, powłok zabezpieczających podwozia pojazdów,
rozcieńczalników do farb i lakierów, taśm antykorozyjnych,
kosmetyków samochodowych, środków czyszczących i nabłyszczających do samochodów, preparatów do czyszczenia
desek rozdzielczych, szamponów samochodowych, nabłyszczaczy, past polerujących. produktów naftowych, olejów przemysłowych, olejów silnikowych, paliw, smarów, substancji zapobiegających zamarzaniu zamków, odmrażaczy
do szyb, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja
handlowa, informacja o działalności gospodarczej, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, marketing, pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, służba informacyjna, sortowanie danych
w bazach danych, transkrypcja informacji, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie
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zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować na stronie Web dotyczącej sprzedaży
artykułów spożywczych, przemysłowych, paliw, pojazdów,
towarów motoryzacyjnych, zgrupowanie na osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na stacji paliw, w hurtowni lub sklepie z artykułami spożywczymi, przemysłowymi, paliwami, pojazdami,
akcesoriami i częściami do pojazdów, towarami motoryzacyjnymi, 36 usługi w zakresie spraw finansowych, spraw własności (na podstawie ksiąg wieczystych), usługi w zakresie
prowadzenia kapitałowej działalności inwestycyjnej, nabywania i obrotu akcjami i udziałami, w obrocie krajowym i zagranicznym, usługi bankowe, usługi instytucji kredytowych
innych niż banki, takich jak towarzystwa kredytowe, spółki
finansowe. pożyczkowe, usługi kapitału powierniczego, usługi brokerskie dotyczące akcji i własności, usługi związane
ze sprawami pieniężnymi potwierdzonymi przez powierników, usługi związane z wydawaniem czeków i akredytywów,
usługi związane z administrowaniem budynkami tj. wyceną
i finansowaniem, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie
działalności budowlanej w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami
chemicznymi, usługi budowlane w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, usługi
w zakresie prowadzenia stacji paliw, usługi w zakresie napraw i dokonywania remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu, usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu, usługi
w zakresie stacji paliw w tym kosmetyka pojazdowa w postaci czyszczenia, mycia, woskowania i polerowania pojazdów, czyszczenie i konserwacja pojazdów i przyczep, bieżnikowanie opon, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa pojazdów, obsługa pojazdów, usługi
stacji obsługi pojazdów, wulkanizacja opon, serwis i obsługa
klimatyzacji, usługi myjni samochodowych, 38 komunikacja
telefoniczna, telegraficzna, emisja radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radiofonia,
39 usługi w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
wodnego i rurociągowego, magazynowania, składowania
i przechowywania ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich i lądowych, holowanie pojazdów, dostarczanie towarów, dystrybucja towarów, pomoc
drogowa, pośrednictwo transportowe, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie butli i pojemników na paliwa i gaz,
wypożyczanie pojazdów i samochodów, zaopatrywanie
składowanie i dystrybucja paliw i gazu, usługi kurierskie,
40 usługi w zakresie uszlachetniania paliw i gazów, usługi
w zakresie etylizacji, barwienia i dodawania komponentów,
usługi w zakresie obróbki materiałowej i przerobu olejów
przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie przetwarzania ropy naftowej i rafinacji, usługi
w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
41 usługi w zakresie nauczania, organizowania i prowadzenia
szkoleń (kursów) i szkoleń zawodowych, usługi w zakresie
rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, 42 usługi w zakresie badań naukowych i przemysłowych, usługi w zakresie
działalności badawczo - rozwojowej i projektowej w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami, ciekłymi i gazowy-
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mi oraz pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym. kolejowym, wodnym i rurociągowym, badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych, diagnostyka pojazdów, doradztwo techniczne,
43 usługi związane z podawaniem potraw i napojów, usługi
w zakresie prowadzenia barów, restauracji i hoteli, usługi
związane z czasowym zakwaterowaniem.
(210) 492516
(220) 2018 11 09
(731) RUCIŃSKI BARTŁOMIEJ EKOPOLAR, Ostróda
(540) STATKIEM PO TRAWIE
(510), (511) 39 rejsy łodziami wycieczkowymi, organizacja
i rezerwacja rejsów, transport pasażerów statkiem rejsowym.
(210) 492519
(220) 2018 11 09
(731) RUCIŃSKI BARTŁOMIEJ EKOPOLAR, Ostróda
(540) STATKIEM PO TRAWIE

(531)

18.03.13, 18.03.14, 18.03.23, 15.07.01, 15.07.09, 27.05.01,
26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 39 rejsy łodziami wycieczkowymi, organizacja
i rezerwacja rejsów, transport pasażerów statkiem rejsowym.
492522
(220) 2018 11 08
ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) BOMBAA! Almusso
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.26, 24.17.01, 24.17.04,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 16 wyroby papierowe, wyroby papierowe
do użytku domowego, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, ręczniki papierowe, papier
toaletowy, czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy,
podkłady papierowe, produkty z papieru.
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492531
(220) 2018 11 09
RYŻKO JOANNA I ANDRZEJ PRACOWNIA OPTYCZNA
SPÓŁKA CYWILNA, Mińsk Mazowiecki
(540) Optyk Alfa
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami optycznymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna okularów,
binokli, części do okularów, mostków do okularów przeciwsłonecznych, nosków do okularów, okularów korekcyjnych,
okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów wykonanych z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawek do okularów wykonanych z metalu i materiału
syntetycznego, oprawek do okularów wykonanych z metalu,
oprawek okularów wykonanych z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawek okularów wykonanych z tworzyw
sztucznych, półfabrykatów soczewek do korekcji wzroku,
półfabrykatów soczewek okularowych, przeciwsłonecznych
okularów na receptę, soczewek korekcyjnych, szklanych soczewek optycznych, woreczków na okulary, zapasowych
soczewek do okularów, zauszników do okularów przeciwsłonecznych, szkieł kontaktowych, półfabrykatów soczewek
kontaktowych, urządzeń do mycia szkieł kontaktowych,
etui przystosowanych do szkieł kontaktowych, etui na okulary, oprawek do binokli, artykułów optycznych, okularów
ochronnych do uprawiania sportu, okularów antyrefleksyjnych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, zauszników
do okularów, soczewek do okularów, uchwytów do okularów, futerałów na okulary, okularów do czytania, sznureczków do okularów, łańcuszków do okularów i do okularów
przeciwsłonecznych, szkieł przeciwsłonecznych nakładanych na okulary, pryzmatów do celów optycznych, okularów
przeciwoślepieniowych, soczewek okularów słonecznych,
smyczy do okularów, rzemieni do okularów, etui na okulary
słoneczne, etui na okulary dziecięce, pasków do okularów
przeciwsłonecznych, oprawek do okularów słonecznych, soczewek do okularów słonecznych, osłon bocznych do okularów, sznurków do okularów przeciwsłonecznych, okularów
ochronnych do ochrony oczu, szkieł okularowych pokrytych
powłoką antyrefleksyjną, soczewek optycznych do okularów
słonecznych, gogli narciarskich, 44 usługi badania wzroku,
usługi optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych,
obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, dopasowywanie okularów, usługi okulistyczne, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi informacyjne
dotyczące soczewek kontaktowych, usługi optometryczne.
(210)
(731)

492532
(220) 2018 11 09
AXLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Ineedle

(210)
(731)

(210) 492524
(220) 2018 11 09
(731) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski
(540) CLASSICA touch
(531)
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 obrączki ślubne, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, diamenty, kamienie
jubilerskie, kamienie półszlachetne, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, pierścionki (biżuteria),
srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych,
sztabki metali szlachetnych, złoto, nieprzetworzone lub kute.

29.01.12, 09.05.01, 09.05.02, 09.01.01, 09.01.06, 27.03.15,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 wykroje ubrań, wykroje krawieckie, drukowane wykroje kostiumów, wykroje do szycia, wykroje krawieckie do rysowania, wykroje do wykonywania odzieży,
wykroje drukowane do szycia, wykroje do celów krawiectwa
damskiego, 25 odzież, galanteria, odzież damska, odzież
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy,
odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa,
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odzież do spania, bielizna, bielizna damska, bielizna męska,
stroje kąpielowe, kąpielówki, suknie, sukienki, t-shirty, bluzki, spodnie, spódnice, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz
on-line wykrojów odzieży, wykrojów krawieckich, odzieży,
odzieży damskiej, męskiej, młodzieżowej, dziecięcej, bielizny,
stroi kąpielowych, bielizny damskiej i męskiej, akcesoriów
i artykułów krawieckich, tkanin, nici, igieł, maszyn krawieckich, 40 przeróbki odzieży, usługi krawieckie, udzielanie informacji związanych z krawiectwem, usługi szycia, szycie
odzieży na miarę, 42 usługi projektowania odzieży, projektowanie dodatków odzieżowych.
(210) 492542
(220) 2018 11 09
(731) KRUPA BARTŁOMIEJ, Radlin
(540) SUSHI KING

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.08,
26.02.07
(510), (511) 30 sushi, 32 napoje bezalkoholowe, 37 usługi
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie żywności, sałatek, sushi, usługi handlu detalicznego i hurtowego związane
z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji sprzedających sushi, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi cateringu zewnętrznego, organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, informacja
o usługach restauracyjnych, bary sałatkowe.
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bów, substytuty kawy na bazie zbóż, zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, muesli składające się głównie
z preparatów zbożowych, produkty żywnościowe na bazie
zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, mąka
spożywcza, makarony, mieszanki mąki, kasza gryczana,
kasza owsiana, kasza jaglana, kasze spożywcze, mąka jęczmienna, mąka owsiana, mąka zbożowa, kasza manna, mąka
pszenna, makarony razowe, makarony żytnie, mąka razowa,
mąka razowa nieprzesiana, mieszanki do chleba razowego,
makaron pełnoziarnisty, mąka żytnia, preparaty z otrębów
do spożycia przez ludzi, płatki owsiane, płatki śniadaniowe, płatki pszenne, płatki jęczmienne, płatki śniadaniowe
zawierające błonnik, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna
zbóż, zbóż przetworzonych, płatków zbożowych, mąki zbożowej, preparatów zbożowych, sproszkowanych ziarn zbóż,
zbożowych artykułów śniadaniowych, artykułów spożywczych ze zbóż, suszonych ziaren pełnego zboża, zbóż stosowanych do produkcji makaronów, płatków zbożowych
gotowych do spożycia, przekąsek wykonanych z mąki zbożowej, zbóż przetworzonych do spożycia przez ludzi, przekąsek sporządzonych z produktów zbożowych, preparatów
zbożowych składających się z otrębów, substytutów kawy
na bazie zbóż, zbóż do żywności do spożycia przez ludzi,
muesli składających się głównie z preparatów zbożowych,
produktów żywnościowych na bazie zbóż przeznaczonych
do spożycia przez ludzi, mąki, mąki spożywczej, makaronów, mieszanek mąki, kaszy gryczanej, kaszy owsianej,
kaszy jaglanej, kaszy spożywczej, mąki jęczmiennej, mąki
owsianej, mąki zbożowej, kaszy manny, mąki pszennej,
makaronów razowych, makaronów żytnich, mąki razowej,
mąki razowej nieprzesianej, mieszanek do chleba razowego, makaronów pełnoziarnistych, mąki żytniej, preparatów
z otrębów do spożycia przez ludzi, płatków owsianych,
płatków śniadaniowych, płatków pszennych, płatków jęczmiennych, płatków śniadaniowych zawierających błonnik.
(210) 492550
(220) 2018 11 09
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hanover, DE
(540) Lorenz MONSTER MUNCH Mr BIG Original Większe
DUSZKI Więcej ZABAWY

492546
(220) 2018 11 09
BABALSKA ALEKSANDRA WYTWÓRNIA MAKARONU
BIO, Pokrzydowo
(540) od 1985 BIO Babalscy
(210)
(731)

(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 zboża, zboża przetworzone, płatki zbożowe,
preparaty zbożowe, sproszkowane ziarno zbóż, zbożowe
artykuły śniadaniowe, artykuły spożywcze ze zbóż, suszone ziarna pełnego zboża, zboża stosowane do produkcji
makaronów, płatki zbożowe gotowe do spożycia, przekąski wykonane z mąki zbożowej, zboża przetworzone
do spożycia przez ludzi, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, preparaty zbożowe składające się z otrę-

(531)

29.01.15, 08.07.08, 04.05.05, 04.05.21, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
19.03.03, 19.03.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 26.04.03,
26.04.06, 26.04.18, 25.07.25
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków,
przekąski ziemniaczane, suszone owoce, przekąski na bazie
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owoców, 30 przekąski zbożowe wytłaczane, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski pszenne, przekąski kukurydziane, pikantne krakersy, przekąski w formie precla.
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(540) MOC PŁYNOTERAPII

(210) 492552
(220) 2018 11 09
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hanover, DE
(540) Lorenz MONSTER MUNCH Original

(531)

04.05.05, 04.05.21, 08.07.08, 19.03.03, 19.03.05, 25.07.25,
26.04.03, 26.04.06, 26.04.18, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków,
przekąski ziemniaczane, suszone owoce, przekąski na bazie
owoców, 30 przekąski zbożowe wytłaczane, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski pszenne, przekąski kukurydziane, pikantne krakersy, przekąski w formie precla.
492562
(220) 2018 11 12
CENTRALNE BIURO ANTYWINDYKACYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Centralne Biuro Antywindykacyjne
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 03.07.21, 03.07.24, 26.02.12,
26.02.15, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, 36 doradztwo w zakresie długów,
doradztwo w sprawach finansowych, 45 usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, badania prawne,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego.
(210)
(731)

492569
(220) 2018 11 13
FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 29.01.13, 02.01.16, 01.15.24, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
drukowane, kalendarze drukowane, certyfikaty drukowane,
wykłady drukowane, broszury drukowane, ulotki drukowane, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały piśmienne, materiały drukowane do celów instruktażowych, 41 seminaria edukacyjne, pokazy edukacyjne,
szkolenia edukacyjne, medyczne usługi edukacyjne, publikacja materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizacja
konferencji, edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
usługi edukacyjne i instruktażowe, produkcja edukacyjnych
programów telewizyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, wypożyczanie materiałów
i urządzeń edukacyjnych, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, wynajmowanie nagranych szkoleń, zapewnianie
szkoleń online, wypożyczanie materiałów szkoleniowych,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, usługi doradcze
w zakresie szkoleń, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacje multimedialne, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania.
(210) 492580
(220) 2018 11 13
(731) POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH, Poznań
(540) PIAP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, materiały drukowane, biuletyny
[materiały drukowane], drukowane materiały szkoleniowe,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
materiały piśmienne, 35 promocja sprzedaży, promocja
targów do celów handlowych, promocja towarów i usług
poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, reklama, reklama
i marketing, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 41 kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, szkolenia biznesowe,
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szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, publikowanie
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie -), publikowanie gazety dla klientów
w Internecie.
492586
(220) 2018 11 13
LEWICKA BEATA GABINET PODOLOGICZNY BOSKIE
STOPY, Lubin
(540) Boskie Stopy

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.19, 16.03.17
(510), (511) 44 usługi paramedyczne, usługi kosmetyczne.
(210)
(310)
(731)
(540)

492589
(220) 2018 11 13
Z-2018/0717
(320) 2018 05 15
(330) RS
Arseni Shpk, Shkoder, AL
B-52

(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 18.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 6 puste puszki aluminiowe.
492597
(220) 2018 11 13
BRB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) TRU FOCUS
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe],
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe o smaku
owocowym, bezalkoholowe napoje zawierające soki wa(210)
(731)
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rzywne, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, owoce (bezalkoholowe
napoje z soków -), napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, słodkie
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku
medycznego], napoje energetyzujące, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje warzywne, woda [napoje], sorbety [napoje], napoje odalkoholizowane, napoje
półmrożone, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje serwatkowe, napoje dla sportowców, mrożone napoje
owocowe, soki warzywne [napoje], toniki [napoje nielecznicze], aromatyzowane napoje gazowane, woda mineralizowana [napoje], woda mineralna [napoje], napoje z guaraną,
napoje owocowe niealkoholowe, napoje aromatyzowane
owocami, sok pomidorowy [napoje], mrożone napoje gazowane, napoje (syropy do -), mineralne (wody -) [napoje],
napoje na bazie owoców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje na bazie kokosu, napoje
z sokiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku
jabłkowego, ramune [japońskie napoje gazowane], napoje
z soku pomarańczowego, napoje na bazie piwa, warzywne
napoje typu smoothie, napoje na bazie wędzonych śliwek,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje
funkcjonalne na bazie wody, napoje zawierające głównie
soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje z soku warzywnego,
bezalkoholowe, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie soku z winogron, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, napoje na bazie soku z zielonych warzyw,
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje na bazie soku
z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru.
492603
(220) 2018 11 13
IMMOBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) IMMOBART
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, 37 usługi budowlane,
w szczególności budowa nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.
(210)
(731)
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492608
(220) 2018 11 13
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) DECOMORRENO

(210)
(731)

(531)

06.19.15, 07.01.13, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy instant, czekolada w proszku, wyroby z czekolady, kakao
ciemne, kakao aromatyzowane, kawa instant, kawa naturalna, kawa cappuccino, krem czekoladowy, kremy czekoladowo-orzechowe, kremy z orzeszków arachidowych.
492619
(220) 2018 11 13
F-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lary
(540) ROSE BOUTIQUE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z odzieżą, akcesoriami
do odzieży, biżuterią i torebkami za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210)
(731)

(210) 492623
(220) 2018 11 13
(731) WIŚLAK PRZEMYSŁAW PASEDO, Zawiercie
(540) PASEDO
(510), (511) 6 bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmentowe roletowe i unoszone, drzwi
i okna metalowe, skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy do drzwi, bram i okien, zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla budownictwa i boazerie
metalowe, prowadnice dla segmentów bram, rolki jezdne
metalowe, osie i ich uchwyty, sprężyny, panele do bram
segmentowych i roletowych, w tym wypełnione izolacją,
ogrodzenia metalowe, w tym słupki i przęsła ogrodzeniowe,
furtki, bramy do ogrodzeń, w tym przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety
ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, 7 mechanizmy napędowe, zwłaszcza do bram
i drzwi, w tym napędzane silnikami elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne dla segmentów
bram oraz ich części składowe, 9 zamki do drzwi i zamknięcia
drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem drzwi i bram, urządzenia automatycznego zabezpieczenia ruchu bram, alarmy antywłamaniowe, 17 uszczelki
niemetalowe i materiały uszczelniające niemetalowe na bazie gumy, kauczuku i innych tworzyw sztucznych do bram,
drzwi i okien, niemetalowe materiały izolacyjne do bram,
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drzwi i okien, niemetalowe materiały wypełniające do bram,
drzwi i okien, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno
w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni,
sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz
sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak
mechanizmy napędowe, zwłaszcza do bram i drzwi, w tym
napędzane silnikami elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne dla segmentów bram oraz
ich części składowe, okładziny drewniane i z imitacji drewna,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty drzwiowe
niemetalowe, drewniane i z imitacji drewna elementy ogrodzeń, daszki niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, niemetalowe materiały budowlane i elementy konstrukcyjne dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne
niemetalowe, zamki do drzwi i zamknięcia drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem drzwi
i bram, urządzenia automatycznego zabezpieczenia ruchu
bram, alarmy antywłamaniowe, bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmentowe roletowe
i unoszone, drzwi i okna metalowe, skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy do drzwi, bram
i okien, zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla budownictwa i boazerie metalowe, prowadnice dla segmentów bram, rolki jezdne metalowe, osie i ich uchwyty, sprężyny, panele do bram segmentowych i roletowych, w tym
wypełnione izolacją, ogrodzenia metalowe, w tym słupki
i przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy do ogrodzeń, w tym
przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, uszczelki niemetalowe i materiały uszczelniające niemetalowe na bazie gumy,
kauczuku i innych tworzyw sztucznych do bram, drzwi
i okien, niemetalowe materiały izolacyjne do bram, drzwi
i okien, niemetalowe materiały wypełniające do bram, drzwi
i okien, 40 obróbka metali, spawanie i lutowanie, przeróbka
plastyczna metali, powlekanie metali w celach dekoracyjnych lub antykorozyjnych, w tym cynkowanie ogniowe.
(210) 492626
(220) 2018 11 13
(731) GAJEWSKI TOMASZ, Strzelno
(540) GATO ST

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 arkusze lub włókna do kontroli erozji do użytku budowlanego, belki budowlane (niemetalowe -), betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane,
bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, budowlane (drewno -), budowlane elementy z betonu, budowlane
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, cegły budowlane (niemetalowe -), cegły budowlane (szkło -), części budowlane (niemetalowe -),
deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, deski [drewno budowlane], deskowanie budowlane
niemetalowe, drewniane płyty budowlane, drewno budowlane, elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt,
elementy budowlane prefabrykowane (niemetalowe -), elementy budowlane w postaci desek z cedru aromatycznego,
elementy budowlane z imitacji drewna, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc asfaltowany [na cele
budowlane], fornir kamienny [materiały budowlane], fronty
budowlane (niemetalowe -), fryzy [niemetalowe elementy
budowlane], 35 asortyment na rzecz innych osób, różne to-
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wary pozwalające klientowi wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie lub hurtowni oferujących asortyment budowlany
i konstrukcje metalowe i niemetalowe oraz materiały i elementy instalacji hydraulicznej, ogrzewniczej i elektrycznej,
między innymi: glazurę, terakotę, dachówkę, cement, kostki,
gips, wapno, beton, zaprawę murarską, szkło, boazerię, futryny, okna, drzwi, osprzęt do drzwi, stropy, kominy, elementy
kominowe, szalunki, produkty bitumiczne, pokrycia dachowe, rynny, drewno budowlane, rury sztywne i elastyczne,
złączki rur, izolacyjne materiały, uszczelnienia zapobiegające
przeciekom wody, ogrodzenia, bramy, drabinki, rusztowania,
przewody elektryczne i złącza, narzędzia budowlane, blachy,
pręty, taśmy, gwoździe, farby, pustaki, cegły, płyty, szamoty.
492630
(220) 2018 11 13
TATRY APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TATRY APART
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)

(210) 492632
(220) 2018 11 13
(731) SĘPIOŁ RAFAŁ MASSIMO, Maków
(540) massimo

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby i portfele skórzane, portfele, 25 paski
skórzane (odzież), rękawiczka skórzana, rękawiczki.
(210) 492636
(220) 2018 11 14
(731) BERNACIAK MAREK AMB, Koło
(540) WET-TO-DRY
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
(210) 492637
(220) 2018 11 14
(731) BERNACIAK MAREK AMB, Koło
(540) MOKRO-NA-SUCHO
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
(210) 492638
(220) 2018 11 14
(731) BERNACIAK MAREK AMB, Koło
(540) MOKRO-NA-MOKRO
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
(210) 492639
(220) 2018 11 14
(731) BERNACIAK MAREK AMB, Koło
(540) WET-TO-WET
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
492640
(220) 2018 11 14
STADTLER-SZCZĘSNA GRAŻYNA BHU GRAŻ, Stara
Tuchorza
(540) Graż
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, metalowe ogrodzenia
balkonowe, ogrodzenia z drutu, bramy metalowe, bramy
żelazne, drzwi żaluzjowe metalowe, bramy żaluzjowe metalowe, metalowe okna, metalowe drzwi, metalowe drzwi
garażowe, okna ścienne z metalu, metalowe kraty na okna,
(210)
(731)
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osłony z metalu, metalowe kraty do okiennic, kraty stalowe,
kraty metalowe, okiennice metalowe, metalowe skrzydła
okienne na zawiasach, balustrady metalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: ogrodzenia metalowe, metalowe ogrodzenia balkonowe, ogrodzenia z drutu, bramy metalowe, bramy żelazne, drzwi żaluzjowe metalowe, bramy żaluzjowe metalowe,
metalowe okna, metalowe drzwi, metalowe drzwi garażowe, okna ścienne z metalu, metalowe kraty na okna, osłony
z metalu, metalowe kraty do okiennic, kraty stalowe, kraty
metalowe, okiennice metalowe, metalowe skrzydła okienne
na zawiasach, balustrady metalowe, 37 montaż ogrodzeń,
montaż drzwi, montaż bram, montaż okuć okiennych, montaż produktów odlewniczych, montaż tymczasowych ogrodzeń, montaż okuć do drzwi, montaż drzwi i okien, naprawa
ogrodzeń, konserwacja i naprawa bram, 40 usługi w zakresie
obróbki metalu, produkcja na zamówienie artykułów żelaznych, kucie artykułów metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, cięcie stali, cięcie metalu,
cynkowanie, kucie metali.
(210) 492641
(220) 2018 11 14
(731) MIZAR ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA, Rzeczyca Księża
(540) MZ MIZAR

(531)

26.03.04, 26.03.05, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części do ciągników, części do przyczep i przyczepek, części
do kombajnów zbożowych, części do maszyn rolniczych,
części do maszyn budowlanych, części wspomagania
układu kierowniczego do ciągników, akumulatorów, alternatorów, filtrów, hydrauliki siłowej, rozruszników, siedzeń,
szyb do ciągników, wilgotnościomierzy, kamer cofania, klimatyzatorów, lodówek turystycznych, reflektorów ksenonowych, reflektorów ledowych, systemów kontroli jazdy,
lamp ostrzegawczych, żarówek, pompek zasilających, farb
do maszyn i ciągników, wałów teleskopowo-przegubowych,
amortyzatorów gazowych, ogumienia do maszyn rolniczych, błotników plastikowych, akcesoriów do pojazdów
rolniczych, kół zębatych, obejm z wkładką gumową, metalowych opasek zaciskowych, oringów, simmeringów, łożysk,
pasów klinowych, pasów transmisyjnych, olejów, smarów,
chemii warsztatowej, pasów transportowych, wózków paletowych, folii, naświetlaczy, sznurków rolniczych, akcesoriów
do kos i kosiarek, agrowłóknin, odstraszaczy zwierząt, nasion,
opryskiwaczy, preparatów biologicznych, środków ochrony
roślin, plandek, worków, środków gryzoniobójczych, rękawic, narzędzi budowlanych, łączników budowlanych, poideł,
lizawek solnych, opraw promiennika, grzałek do parników,
akcesoriów do znakowania zwierząt, akcesoriów do walki
ze śniegiem, agregatów prądotwórczych, szczotek do zamiatarek, preparatów do regeneracji i zabezpieczenia mechanizmów, klimatyzatorów, sprężarek klimatyzacji, filtrów, osuszaczy, skraplaczy klimatyzacji, akcesoriów do klimatyzacji,
nagrzewnic, odzieży roboczej i ochronnej, kubków, czapek,
koszulek, okularów, pokrowców, zabawek rolniczych.

Nr ZT51/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

492649
(220) 2018 11 14
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZĄBKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) DREWNICZANKA

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 zaopatrywanie w wodę - dystrybucja za pomocą rurociągów.
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przedsiębiorstwami, usługi doradcze w zakresie organizacji
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą.
(210) 492669
(220) 2018 11 14
(731) SZATAŃSKI TOMASZ, Otwock
(540)

492666
(220) 2018 11 14
UZDROWISKO USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) THE SUN by LUBICZ

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 02.09.14
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne.

(531) 01.03.01, 01.03.16, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, lecznicze napary, oleje, napoje, leki, borowina, kąpiele lecznicze, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, 43 hotele, pensjonaty, usługi w zakresie posiłków, zakwaterowania, stołówki, usługi barowe, kawiarniane,
restauracyjne, 44 sanatoria, pomoc medyczna, fizjoterapia,
fizykoterapia, rehabilitacja medyczna, usługi pielęgniarskie.
(210) 492668
(220) 2018 11 14
(731) OPGK RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) mint Mint Service Desk

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie business intelligence, oprogramowanie do zarządzania dokumentami,
oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie do pracy
zespołowej, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie
do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie
do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, 35 pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc
dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania

(210) 492672
(220) 2018 11 14
(731) KUREK ZYGMUNT ZUZCAR, Zielona Góra
(540) ZUZCAR
(510), (511) 12 zderzaki samochodowe, nadwozia samochodowe, zapalniczki samochodowe, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, fotele samochodowe, siedzenia
samochodowe, podwozia samochodowe, przednie szyby
samochodowe, samochodowe skrzynie biegów, łańcuchy
samochodowe [jazda], szyby tylne samochodowe, samochodowe bagażniki dachowe, zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowane].
492679
(220) 2018 11 14
SOBIECH IZABELLA 4OPENMIND INSTYTUT BADAŃ
I ANALIZ RYNKU MEDYCZNEGO, Warszawa
(540) CZEKAJĄC NA CUD

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.14, 02.09.01, 02.05.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi marketingowe, usługi public relations, projekt skierowany do par bezskutecznie starających się o dziecko, projekt daje możliwość uczestnictwa w badaniach medycznych
oraz uzyskanie dofinansowania na procedurę In vitro, Projekt
PR-owy, komunikacja bezpośrednia, wypromowanie brandu
kliniki poprzez stworzenie unikalnego programu skierowa-
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nego do pacjentów, efekt programu: analiza protokołów
antagonistycznych-kolejne podejścia do zapłodnienia pozaustrojowego w warunkach polskich, 44 ośrodki zdrowia,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi zapładniania metodą in vitro.
492684
(220) 2018 11 14
GRUPA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) TULIA

(210)
(731)

(531) 02.03.04, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatów, kreowanie wizerunku
firmy, usług, towaru, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 usługi kompozycji muzycznych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], postsynchronizacja, produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, sale
koncertowe, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, informacja o rozrywce, widowiska rozrywkowe, produkcja filmów
na taśmach wideo, montaż taśm wideo.
492685
(220) 2018 11 14
GRUPA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) TULIA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatów, kreowanie wizerunku
firmy, usług, towaru, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 usługi kompozycji muzycznych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], postsynchronizacja, produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, sale
koncertowe, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, informacja o rozrywce, widowiska rozrywkowe, produkcja filmów
na taśmach wideo, montaż taśm wideo.
(210)
(731)

(210) 492686
(220) 2018 11 14
(731) WOŹNY-TOMCZAK MARTA, Gdynia
(540) PERSONIA Z PASJĄ DO LUDZI

(531) 26.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
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kresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, reklama, rekrutacja personelu, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations,
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 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 widowisk [impresariat],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
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reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
trenerskie, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), 44 usługi
psychologów, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(210) 492687
(220) 2018 11 14
(731) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska
(540) MMPJ GROUP T L AC

(531) 01.05.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
ceł, 39 transport, fracht (przewóz towarów), pośrednictwo
frachtowe, logistyka transportu, spedycja, usługi rozładunku
towarów, składowanie towarów, informacja o transporcie.
(210) 492690
(220) 2018 11 14
(731) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska
(540) MMPJ AC AGENCJA CELNA

(531)

01.05.01, 01.05.12, 26.01.03, 26.01.06, 26.01.22, 26.02.16,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
ceł.
492692
(220) 2018 11 14
EWITAMINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) eWitaminy

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
492700
(220) 2018 11 15
KALINOWSKI WOJCIECH ROBERT
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
KAMIENIARSTWO, Hryniewicze
(540) Biamar
(510), (511) 19 kamień naturalny, marmur, marmur do budownictwa, granit, wapień, wyroby kamieniarskie, ozdoby
z kamienia, dekoracje wykonane z kamienia, obudowy ko(210)
(731)
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minków z kamienia, obudowy kominków z marmuru i granitu, bloki wykonane z kamienia naturalnego, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płyty i płytki z kamienia
naturalnego, płyty i płytki z marmuru i granitu, mozaikowe
płytki ozdobne z marmuru, schody niemetalowe, schody
wykonane z kamieni naturalnych, niemetalowe elementy
konstrukcyjne schodów, elementy wykończeniowe schodów z kamieni naturalnych, progi i parapety wykonane z kamieni naturalnych, blaty wykonane z kamieni naturalnych,
posadzki z kamieni naturalnych, parapety okienne, kominki
niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kamienia
naturalnego, marmuru, granitu, wapienia, wyrobów kamieniarskich, schodów, kominków, blatów, płyt, płytek, parapetów, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
montaż wyrobów kamieniarskich, ozdób z kamienia, dekoracji wykonanych z kamienia, obudów kominków z kamienia,
obudów kominów z marmuru i granitu, bloków wykonanych
z kamienia naturalnego, płyt i płytek z kamienia naturalnego, płyt i płytek z marmuru i granitu, mozaikowych płytek
ozdobnych z marmuru, schodów niemetalowych, schodów
wykonanych z kamieni naturalnych, niemetalowych elementów konstrukcyjnych schodów, elementów wykończeniowych schodów z kamieni naturalnych, progów i parapetów
wykonanych z kamieni naturalnych, blatów wykonanych
z kamieni naturalnych, posadzek z kamieni naturalnych.
492701
(220) 2018 11 15
KALINOWSKI WOJCIECH ROBERT
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
KAMIENIARSTWO, Hryniewicze
(540) BIAMAR marmury granity
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 19 kamień naturalny, marmur, marmur do budownictwa, granit, wapień, wyroby kamieniarskie, ozdoby
z kamienia, dekoracje wykonane z kamienia, obudowy kominków z kamienia, obudowy kominków z marmuru i granitu, bloki wykonane z kamienia naturalnego, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płyty i płytki z kamienia
naturalnego, płyty i płytki z marmuru i granitu, mozaikowe
płytki ozdobne z marmuru, schody niemetalowe, schody
wykonane z kamieni naturalnych, niemetalowe elementy
konstrukcyjne schodów, elementy wykończeniowe schodów z kamieni naturalnych, progi i parapety wykonane z kamieni naturalnych, blaty wykonane z kamieni naturalnych,
posadzki z kamieni naturalnych, parapety okienne, kominki
niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kamienia
naturalnego, marmuru, granitu, wapienia, wyrobów kamieniarskich, schodów, kominków, blatów, płyt, płytek, parapetów, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
montaż wyrobów kamieniarskich, ozdób z kamienia, dekoracji wykonanych z kamienia, obudów kominków z kamienia,
obudów kominów z marmuru i granitu, bloków wykonanych
z kamienia naturalnego, płyt i płytek z kamienia naturalnego, płyt i płytek z marmuru i granitu, mozaikowych płytek
ozdobnych z marmuru, schodów niemetalowych, schodów
wykonanych z kamieni naturalnych, niemetalowych elementów konstrukcyjnych schodów, elementów wykończeniowych schodów z kamieni naturalnych, progów i parapetów
wykonanych z kamieni naturalnych, blatów wykonanych
z kamieni naturalnych, posadzek z kamieni naturalnych.
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492729
(220) 2018 11 15
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TZF
(210)
(731)

Nr ZT51/2018

492752
(220) 2018 11 16
ZAWIERUCHA PATRYK, ZAWIERUCHA KAROLINA
SWOYSKIE Z DOMOWEJ SPIŻARNI SPÓŁKA CYWILNA,
Kielce
(540) DOMOWA SPIŻARNIA SKLEP I STUDIO KULINARNE
(210)
(731)

(531) 24.13.01, 24.13.17, 24.13.26, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(210) 492734
(220) 2018 11 15
(731) BARTOSIAK URSZULA, Radzymin
(540) NANO BEAUTY

(531) 26.03.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki dla ludzi i zwierząt, 5 leki dla ludzi
i zwierząt, suplementy żywności lecznicze, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki medyczne, opieka
zdrowotna, salony piękności, pomoc medyczna, pomoc
weterynaryjna.

(531) 05.03.11, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia
i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu towarów: przyprawy
i mieszanki przyprawowe, anyż, bazylia, cebula smażona, bakalie, orzechy w czekoladzie, chmiel, pieprz, majeranek, przyprawa do grilla, syrop do celów spożywczych, sosy (przyprawy), marynaty, keczup, musztarda, majonez, zaprawki
do alkoholu, mąka, mieszanki do wypieku chleba, potrawy
na bazie mąki, 41 kształcenie praktyczne (pokazy) w zakresie
gotowania, szkoła gotowania, prowadzenie studia kulinarnego, warsztaty kulinarne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

491107, 491163, 491383, 491448, 492095, 492116, 492117, 492514

3

487629, 488569, 489046, 490256, 490769, 491009, 491010, 491013, 491124, 491163, 491323, 491375, 491411,
491412, 491545, 491625, 491655, 491656, 491657, 491961, 492042, 492083, 492195, 492282, 492514, 492734

4

491013, 491163, 492514

5

469768, 489046, 489367, 489553, 490138, 490140, 490769, 490849, 491009, 491010, 491013, 491107, 491114,
491124, 491163, 491412, 491545, 491635, 491693, 492038, 492083, 492162, 492398, 492666, 492692, 492729,
492734

6

488375, 489715, 490881, 491260, 491303, 492015, 492183, 492402, 492514, 492589, 492623, 492640

7

489049, 489987, 490881, 491396, 492183, 492514, 492623

8

490881, 491396, 492183, 492314

9

485438, 486891, 486900, 487776, 488879, 489439, 490265, 490466, 490881, 490952, 491760, 491777, 491921,
491922, 492059, 492083, 492183, 492251, 492482, 492514, 492623, 492668

10

490138, 490140, 490769, 492083, 492509

11

486306, 487776, 490881, 490960, 491025, 491026, 491303, 491709, 491964, 492183

12

489987, 490881, 491303, 492162, 492672

13

487776, 490699

14

487776, 492524

15

488738, 489441

16

486891, 486900, 487776, 488243, 489507, 490066, 490881, 491308, 491644, 491777, 491921, 491922, 492083,
492151, 492195, 492251, 492509, 492514, 492522, 492532, 492569, 492580

17

492183, 492514, 492623, 492636, 492637, 492638, 492639

18

486891, 486900, 487776, 488461, 488462, 491303, 491675, 492632

19

489987, 490881, 491260, 491379, 491447, 492049, 492151, 492414, 492416, 492514, 492626, 492700, 492701

20

491379, 491675, 491943, 492183, 492195

21

482213, 486891, 486900, 487776, 489987, 491013, 491943, 492195

22

486891, 486900, 491107

24

486900, 487776, 491675, 492195

25

457971, 482213, 486891, 486900, 487776, 488569, 488714, 488837, 489441, 489972, 490295, 491140, 491644,
491801, 491971, 492189, 492195, 492532, 492619, 492632, 492669

26

486891, 487776, 491140

28

486306, 487776, 489972, 491644, 491943, 492482

29

469768, 490626, 491619, 491642, 491750, 491752, 491754, 492076, 492079, 492080, 492168, 492195, 492550,
492552

30

469768, 489119, 489445, 490533, 491114, 491335, 491339, 491418, 491424, 491642, 492083, 492123, 492195,
492542, 492546, 492550, 492552, 492608

31

469768, 491383, 491635, 491693

32

469768, 489119, 489445, 491108, 491448, 492118, 492195, 492505, 492542, 492597

33

489445, 491448, 492195

34

492113, 492195
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Nr ZT51/2018

1

2

35

457971, 486049, 486891, 487776, 488243, 488569, 488714, 489441, 489445, 489715, 489987, 490295, 490654,
490853, 490881, 491114, 491163, 491184, 491303, 491335, 491339, 491377, 491378, 491383, 491396, 491412,
491598, 491599, 491627, 491629, 491644, 491709, 491717, 491760, 491801, 491856, 491921, 491922, 491943,
491961, 491967, 491971, 492036, 492037, 492049, 492076, 492079, 492080, 492083, 492099, 492100, 492123,
492151, 492165, 492183, 492195, 492251, 492289, 492293, 492402, 492405, 492445, 492446, 492506, 492509,
492514, 492531, 492532, 492546, 492562, 492580, 492619, 492623, 492626, 492630, 492640, 492641, 492668,
492669, 492679, 492684, 492685, 492686, 492692, 492700, 492701, 492752

36

488569, 489310, 490881, 490913, 490916, 490919, 491173, 491245, 491246, 491247, 491760, 491971, 492036,
492037, 492049, 492195, 492293, 492313, 492508, 492512, 492514, 492562, 492603, 492687, 492690

37

486900, 488375, 488533, 488569, 489715, 490704, 490881, 490913, 490916, 490919, 490960, 491173, 491245,
491246, 491247, 491447, 491494, 491627, 491717, 492015, 492049, 492183, 492245, 492246, 492392, 492400,
492402, 492514, 492542, 492603, 492640, 492700, 492701

38

490265, 490704, 490881, 491644, 492083, 492514

39

488569, 489092, 489445, 491447, 491448, 491585, 492195, 492245, 492246, 492509, 492514, 492516, 492519,
492649, 492687

40

457971, 488375, 488569, 490881, 491971, 492083, 492189, 492405, 492514, 492532, 492623, 492640

41

477109, 478646, 487776, 488243, 488714, 488738, 489507, 489972, 490066, 490265, 490321, 490881, 490894,
491308, 491345, 491377, 491378, 491481, 491717, 491777, 491844, 491921, 491922, 491961, 492083, 492245,
492246, 492251, 492293, 492313, 492514, 492569, 492580, 492666, 492684, 492685, 492686, 492752

42

488533, 488879, 489715, 490704, 490881, 490894, 490913, 490916, 490919, 491245, 491246, 491247, 491345,
491598, 491599, 491760, 492049, 492083, 492189, 492195, 492405, 492445, 492446, 492509, 492514, 492532

43

469768, 477109, 486049, 490533, 490654, 491232, 492049, 492175, 492195, 492247, 492434, 492507, 492514,
492542, 492630, 492666

44

488569, 489439, 490894, 491908, 491961, 492083, 492313, 492316, 492509, 492531, 492586, 492666, 492679,
492686, 492734

45

488569, 489445, 492049, 492562

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

4 LONG LASHES by OCEANIC
AdMed MEDICAL PARTNER
ADNEBOL
AEROKLUB WARSZAWSKI
Agrosulpur nawóz siarkowo-wapniowy
ALEX
ALKOHOL na Prezent
AMW
APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE
ARTHROMAX
Atelier Zabłotny made to measure
AW
B-52
badania.pro
badaniapro
bb6
BIAMAR marmury granity
Biamar
BIELENDA BLACK SUGAR DETOX
BIELENDA MANUKA HONEY NUTRIELIXIR
BIELENDA STREES RELIEF NATURALS
BIZON
BLACHODACHÓWKA KARPATIA
BOHO COLOUR by OCEANIC
BOHO ESSENCE by OCEANIC
BOMBAA! Almusso
born2be True
Boskie Stopy
BP BULWARY PRASKIE
BREYLEE
BROVARIUM
BTS BUILD TO SUIT
BUILDINGOFFICE
BULWARY PRASKIE
BURGERS Fresh Gordon EST. 2013
CAIRO KEBAB
CARE ON
CASTLE HILL ZAMKOWE WZGÓRZE
Centralne Biuro Antywindykacyjne
CLASSICA touch
CLEAN4LPG
COLLAGEN FOR BEAUTY
Contril
Cukiernia Kraina Ciast www.krainaciast.pl

491124
491967
489553
492245
492117
492434
489445
490699
491494
491693
491971
492246
492589
492446
492445
490849
492701
492700
491656
491655
491657
489049
492015
491010
491009
492522
490295
492586
492037
492282
491448
491247
490952
492036
490654
491232
490256
489310
492562
492524
492095
491411
490769
492123

CZEKAJĄC NA CUD
DECOMORRENO
demagica
DERMAHAIR
DM diag-med
DOLCE VITA
DOMOWA SPIŻARNIA SKLEP
I STUDIO KULINARNE
DREWMAR
DREWNICZANKA
Dziko Słodka
Dziko Słodki
e ENLA enjoy languages
EIBEKO
eltkom
enel-sport
ENTERPRISE
ENTERPRISE
eWitaminy
FAMUR
FESTIWAL im. Włodka Szomańskiego
nie tylko gospel!
Finansowe Niebo
FORTA PRESS
FULAR
GARDYER
GATO ST
good gifts IDEAS FOR BUSINESS
Graż
GROCHKERSY
HEMP ELEMENT
Hortex BARSZCZ UKRAIŃSKI
Gotowy w 20 minut
Hortex BUKIET WARZYW KWIATOWY
Gotowy w 10 minut
Hortex FASOLKA SZPARAGOWA ŻÓŁTA
Gotowa w 12 minut
IBUM SUPER MAX
Ice
iCF Steel
IMMOBART
Ineedle
INSPIRED BY NATURE
Jedziesz Bejbe
KABEX
KARCZMA U WALUSIA

492679
492608
491964
491375
492509
491675
492752
491379
492649
491335
491339
490321
492289
491856
492313
491921
491922
492692
490881
478646
492293
491308
491625
491396
492626
492405
492640
491418
491107
491754
491752
491750
492038
492314
488375
492603
492532
491961
489441
491943
492507
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KARTES MODA
KeraKom
KeraMur
Kraft ULTIMATE
kreditech
KRUPÓWKI 40 CENTRUM HANDLOWE
LA CAFE
LASH PROJECT
LAURELLE
Law-how
LIVI
Lorenz MONSTER MUNCH Mr BIG
Original Większe DUSZKI Więcej ZABAWY
Lorenz MONSTER MUNCH Original
LSTECHHOMES
LUCKY STRIKE SELECT
M MOKOTOWSKA SPA
MAŁOPOLSKA SZKOŁA ROCKA MSR
School of Rock
MAPOWNIK
massimo
maszwnetrze.pl
MAXOIL
MeaPharma
Memoriał Ireny Szewińskiej
MEVO
MIKAKU
mint Mint Service Desk
MIODO-ACTIVE
mk SCAFFOLDING
MK Scaffolding
MLECZNA MANUFAKTURA PREMIUM
MMPJ AC AGENCJA CELNA
MMPJ GROUP T L AC
MOC PŁYNOTERAPII
MOKRO-NA-MOKRO
MOKRO-NA-SUCHO
MOM
MZ MIZAR
NANO BEAUTY
NANO POWER
NATIOS
Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulpur
NEOKLIMA
o’Sole
od 1985 BIO Babalscy
Oeconomia Copernicana
OP OTOPRZYGODA
Open the lock
OPTIX
Optyk Alfa

Nr ZT51/2018

2

1

2

491801
492414
492416
492042
491760
492151
486049
482213
492189
491777
489439

OU
p S.A. pemug
P
PASEDO
PeKO
PELLAR
perc.tech SECURITY APPLIANCE
PERSONIA Z PASJĄ DO LUDZI
PETROjet
PHARMFACTOR
PIAP
PIGMENT DROGERIA
Piwny Fest
POZNAJ PRAWDZIWY SMAK NATURY
KARKONOSKIE PILS ALKOHOL 5,0%
EKSTRAKT 11° PIWO REGIONALNE
LUCKY CROWN DIGITAL PROJECT
PRIMO PIATTO della Bottega del Cappelletto
Promoceo
Promoceo.pl
PROPCO THE PROPERTY COMPANY
PROPCO THE PROPERTY COMPANY
PROPCO
PSORINO
PUFI
PURHINOL
QUADRATURE
R Rachuneo Obniż rachunki
R Rachuneo
R RAMPA POKONUJEMY BARIERY
Rcollection
Rcollection
REISHI CREAM MOUSSE
RENOVA
RKS SARMATA 1921
ROCKY BOXING NIGHT
ROMANO MAZZANTE
ROSE BOUTIQUE
SANTE
savio
SBU SMALL BUSINESS UNITS
SBU SMALL BUSINESS UNITS
SeptoAkcesoria
Serek Wieluński do kanapek i na sernik
naturalnie... Wrzosek
Siedlce? Naturalnie!
SKINMED
SMART 5
SMREK
SOOSH
SPIŻARNIA DWORSKA
SPOT LIGHT

488837
489715
487776
492623
491323
491026
488879
492686
492514
491412
492580
491013
491108

492550
492552
492049
492113
491908
488738
489507
492632
491184
491627
491114
489972
489092
491642
492668
489119
486900
486891
490626
492690
492687
492569
492638
492637
489367
492641
492734
491163
490704
492116
490960
491424
492546
490066
490853
491717
485438
492531

492505
490533
492100
492099
490916
490919
490913
491545
486306
492398
488533
491598
491599
491629
488461
488462
487629
492402
488714
491644
491140
492619
469768
492059
491245
491246
490140
491619
491345
492506
491025
492168
492118
492195
491709

Nr ZT51/2018
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Sprawdzamy się w praktyce!
STALOWE MAGNOLIE LIVE MUSIC CLUB
STARÓWKA
STATKIEM PO TRAWIE
STATKIEM PO TRAWIE
STEEL ALIVE
STILO ENERGY
SURFA SCAN
SUSHI KING
SWOJSCY NASZE WĘDLINY NASZE WĘDLINY
SWOJSCY NASZE WĘDLINY
SWOJSCY NASZE WĘDLINY
SzAlone mAłolaty
TAGRED
TATRY APART
TEMPO
TENTi Streps
Tg TIGON ASIAN CUISINE
THE SUN by LUBICZ
TOGETHER, WE SEE FURTHER
TRACZER
TRU FOCUS
ts since 2004

492251
477109
490894
492516
492519
492482
492392
490466
492542
492079
492076
492080
491481
492183
492630
491447
489046
492175
492666
489987
492162
492597
492165
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TSL TRANSPORT
Tu i teraz - widzę, słucham, pytam
TULIA
TULIA
TYCHO
TZF
ULTRAMARATON GÓRSKI
3 x ŚNIEŻKA = 1 x MONT BLANC
Urinomax
V
VB VENUS-BEAUTY.PL
VENUS BEAUTY
VERSO
W WILANÓWKA OSIEDLE DOMÓW
WARSAW FOODIE
WET-TO-DRY
WET-TO-WET
wheel up
Wokas
WORLD DENTAL
ZDROWY WYBÓR
ZUZCAR
ŻUROWNIA

2

491585
490265
492684
492685
491260
492729
491844
491635
457971
491377
491378
491173
492512
488243
492636
492639
491303
491383
492316
492083
492672
492247

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.
1030510
1144489
1194130
1280560
1340975
1412351
1432673
1436310
1436396
1436429
1436446
1436453
1436546
1436559
1436574
1436575
1436578
1436612
1436620
1436625
1436648
1436649
1436655
1436672
1436673

CARESE (2018 11 09)
1, 5, 41
TUSPAN (2018 10 18)
CFE: 28.05.00
5
SmaCom (2018 08 13)
CFE: 05.03.14, 27.05.07, 29.01.12
29, 30
ROCKFORCE (2018 10 10)
7, 8
FOLIASTIM (2017 01 11, 2016 10 20)
1
DAT (2018 03 15)
CFE: 28.05.00
9, 16, 35, 42, 45
iFieldGuide (2018 08 16,
9, 35, 42
2018 02 16)
F1 (2018 08 09)
3, 6, 8, 11, 20, 21,
29, 30, 37, 42, 43
mcar (2018 05 08)
CFE: 18.01.09, 27.03.15, 29.01.13
7, 9, 11, 12
2018 09 04)
CFE: 28.03.00
36
IMPACT (2018 05 18,
1, 3, 4, 5, 16, 21,
22, 25
2017 12 22)
SOURCE MICELLAIRE ENCHANTEE
3
(2018 04 09)
DOMUS VINI (2018 07 30,
32, 33, 43
2018 05 22)
WINS 81 (2018 06 21)
CFE: 21.01.25, 26.15.01, 27.03.15,
9, 28
27.05.02, 27.07.01, 29.01.15
2018 09 07)
CFE: 26.07.25, 26.13.25
12
2018 09 07)
CFE: 26.07.25, 26.13.25
42
EASY CROWN CEVOLANI
6
(2018 08 09, 2018 07 09)
I’m a Stylist (2018 08 23, 2018 07 13)
CFE: 01.01.02, 27.05.01
3, 18, 25, 28
Highland (2018 09 07)
40
Highland (2018 09 07)
CFE: 28.03.00
7
GasScope (2018 09 07)
CFE: 27.05.10
9
HONG JING (2018 09 07)
CFE: 01.15.05, 26.13.25, 27.01.12,
30
27.05.03, 28.03.00
ACCACE (2018 07 18, 2018 07 18)
45
AURORA (2018 05 30)
CFE: 27.05.17, 29.01.01
7, 8, 11, 23, 24, 26
MGIL (2018 09 07)
CFE: 27.05.17
7

1436678
1436691
1436707
1436736
1436742
1436749
1436782
1436831
1436856
1436884
1436963
1437023
1437028
1437105
1437150
1437173
1437177
1437198
1437205
1437277
1437300
1437338
1437387
1437392
1437393

KIDWAY (2018 05 24, 2018 01 16)
CFE: 24.17.01, 27.05.01, 29.01.15
14, 16, 28
MGIL (2018 09 07)
CFE: 27.05.17
9
2018 09 07)
CFE: 28.03.00
31
KIMIO (2018 08 13)
CFE: 27.05.01
14
CLOUDKITCHENS
36, 39, 43
(2018 10 17)
E8 (2018 08 10)
CFE: 27.05.17, 27.07.11
17, 21, 22, 23, 24
GEORGIAN HISTORY Alazani Terra
(2018 04 30)
CFE: 05.01.19, 26.13.01, 27.05.01, 28.19.00
33
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
30
ORTHOCELL (2018 10 24,
5, 42, 44
2018 09 13)
Farbmann (2018 09 21)
2
ARTIS (2018 10 09)
32
VENDME (2018 10 11, 2018 04 13)
18
PIONEER (2018 10 08, 2018 06 04)
9
AUPLEX (2018 08 10)
CFE: 27.05.17
11
TK (2018 05 22)
CFE: 06.01.02, 26.01.03, 26.07.04,
9
27.05.01, 28.03.00
2018 09 27, 2018 07 13)
CFE: 24.07.01, 28.05.00, 29.01.13
29
SCALA (2018 09 24, 2018 04 16)
12
2018 06 27)
CFE: 26.03.04
1
2018 07 02)
CFE: 26.13.25
2
VPureMix (2018 08 16)
7, 21
BLANKET MONSTER (2018 06 05,
41
2018 05 25)
Captain NEMO’s Journey (2018 06 21)
CFE: 03.09.03, 18.03.21, 27.03.15,
9, 28
27.05.02, 29.01.15
S STCKLI (2018 09 19, 2018 07 05)
CFE: 27.05.01
9, 12, 18, 25, 28
2018 07 02)
CFE: 28.03.00
5
PIGMENTBIO (2018 09 11,
3, 5, 44
2018 03 20)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1030510,

1340975,

2

1436884,

1437205

1436446,

1437198

3

1436310,

1436446,

1436453,

1436612,

1437393

4

1436446

5

1030510,

1144489,

1436446,

1436856,

1437392,

1437393

1436672,

1436673,

1437277

1436648,

1436691,

6

1436310,

1436578

7

1280560,

1436396,

1436625,

8

1280560,

1436310,

1436672

9

1412351,
1437150,

1432673,
1437338,

1436396,
1437387

1436559,

11

1436310,

1436396,

1436672,

1437105

12

1436396,

1436574,

1437177,

1437387

14

1436678,

1436736

16

1412351,

1436446,

1436678

1437023,

1437387
1436749,

17

1436749

18

1436612,

20

1436310

21

1436310,

1436446,

22

1436446,

1436749

23

1436672,

1436749

24

1436672,

1436749

25

1436446,

1436612,

1437387

26

1436672

28

1436559,

1436612,

1436678,

1437277

1437338,

29

1194130,

1436310,

1437173

30

1194130,

1436310,

1436649,

1436831

31

1436707

32

1436546,

1436963

33

1436546,

1436782

1436575,

35

1412351,

1432673

36

1436429,

1436742

37

1436310

39

1436742

40

1436620

41

1030510,

1437300

42

1412351,

1432673,

1436310,

43

1436310,

1436546,

1436742

44

1436856,

1437393

45

1412351,

1436655

1437387

1436856

1437028,

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.
483799
484106
484129
485155
485155

OLEŚ RYSZARD DEKOR-ART
2018 08 07
AEGIS TRADEMARKS BV
2018 08 28
Crawford Woundcare Limited
2018 09 11
Amazon Europe Core S.a.r.l.
2018 10 16
Amazon Technologies, Inc.
2018 10 16

490080
3, 5
35

486953

3, 5
481233
9, 35, 37
485052
9, 35, 37

KRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 11 21
29, 30, 32, 33, 35
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 12 19
5
SFD SPÓŁKA AKCYJNA
2018 11 20
5, 29, 30, 35, 38, 39, 41
PUMA SE
2018 11 13
14, 18, 25

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.
1405167

Ahlers AG
2018 09 25

9, 14, 18, 25

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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