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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) 462974
(220) 2016 10 21
(731) SABIŁŁO KATARZYNA ANNA, Warszawa
(540) REGULATORY AFFAIRS DORADCY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 reklama, analiza odbioru reklamy, analiza rynku, analiza danych biznesowych, analiza stanu firmy, analiza
w zakresie marketingu, badania rynkowe i analiza badań
rynkowych, doradztwo biznesowe, usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, sprzedaż hurtowa środków farmaceutycznych, medycznych, perfum i kosmetyków, pośrednictwo w zakresie reklamy, 41 usługi tłumaczeń, tłumaczenia
językowe, edukacja w zakresie działalności regulowanych,
organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, targów,
paneli dyskusyjnych w zakresie działalności regulowanych,
prowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów, targów, paneli dyskusyjnych w zakresie działalności regulowanych,
wydawanie książek, usługi wydawnicze, 45 usługi doradcze
związane z rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, obsługa prawna
podmiotów gospodarczych, obsługa prawna firm farmaceutycznych, doradztwo prawne - monitorowanie działań niepożądanych, usługi sporządzania opinii, ekspertyz i analiz
prawnych.
(210) 480009
(220) 2017 12 11
(731) BUJAK MATEUSZ, Lublin
(540) chmurka

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, magazyny ilustrowane,
drukowane materiały informacyjne, reklamowe i biurowe,
broszury, katalogi, prospekty, ulotki, zaproszenia, dyplomy,
mapy, koperty, torby na zakupy z papieru i/lub tworzyw
sztucznych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych, pieczywa, słodyczy, wyrobów cukierniczych, mięsa, wędlin, owoców i warzyw, artykułów chemii

gospodarczej i kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, leków, preparatów witaminowych i leczniczych,
kwiatów ciętych i doniczkowych, artykułów kwiaciarskich,
odzieży, obuwia, telefonów komórkowych i akcesoriów GSM,
artykułów wędkarskich i zoologicznych, artykułów elektrotechnicznych, narzędzi ogrodniczych, sprzętu komputerowego i fotograficznego, biżuterii oraz upominków - w hurtowniach, sklepach detalicznych i za pośrednictwem sieci
internetowej, zarządzanie oraz administrowanie sklepami,
hurtowniami, centrami handlowo-rozrywkowymi i punktami usługowymi, prowadzenie marketingu, organizowanie
promocji sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, usługi w zakresie tworzenia sieci handlowych
oraz gastronomicznych, usługi związane z reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi związane z promocją
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, usługi reklamowe, pokazy towarów,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
usługi agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługowe
tworzenie oraz udostępnianie baz danych, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługowe prowadzenie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i przy użyciu środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych,
organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, usługowe wynajmowanie
obiektów handlowych, biurowych i usługowych, wynajmowanie powierzchni użytkowych w centrach handlowo-rozrywkowych, administrowanie tymi centrami oraz pobieranie
czynszu, usługowa wycena powierzchni użytkowej w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości,
leasing nieruchomości, usługi związane z kredytowaniem
zakupu nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany
walut, 37 usługi w zakresie wznoszenia różnorodnych obiektów budowlanych, wykonywania specjalistycznych robót
budowlanych, wykonywania robót wykończeniowych oraz
instalacji budowlanych, usługowe sprzątanie obiektów,
41 usługi w zakresie sportu, rekreacji i rozrywki, organizowanie oraz prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych
i rozrywkowych, prowadzenie klubów fitness oraz siłowni,
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, usługi salonów gier, organizowanie pokazów, wystaw oraz innych
imprez edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie przyjęć,
zabaw, festynów i pokazów mody, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie
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prowadzenia sal kinowych, usługi związane z zarządzaniem,
administrowaniem i wynajmem obiektów sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych.
(210) 481357
(220) 2018 01 19
(731) TRELA DARIUSZ, Cork, IE
(540) TARPAN
(510), (511) 39 dystrybucja piwa drogą lądową, morska i powietrzną, 40 zlecenie na rzecz osób trzecich produkcji piwa.
(210) 484892
(220) 2014 11 04
(731) Drayson Technologies Limited, Londyn, GB
(540) FREEVOLT
(510), (511) 9 anteny rektyfikacyjne, znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej] i związane
z nimi oprogramowanie komputerowe, odbiorniki bezprzewodowe i nadajniki bezprzewodowe przeznaczone
do bezprzewodowego pobierania energii i bezprzewodowego przesyłania energii, bezprzewodowe urządzenia
ładujące, bezprzewodowe przyrządy i urządzenia do pozyskiwania energii, bezprzewodowe urządzenia do przesyłania energii, elektroniczne urządzenia do łączności
bezprzewodowej wykorzystujące urządzenia do pobierania energii i bezprzewodowego przesyłania energii umożliwiające świadczenie bezprzewodowych usług elektronicznych, 42 usługi naukowe i techniczne oraz badanie
i projektowanie z nimi związane w dziedzinie bezprzewodowego pobierania energii i bezprzewodowego przesyłania energii, przemysłowe analizy i usługi badawcze
w dziedzinie bezprzewodowego pobierania energii oraz
bezprzewodowego przesyłania energii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego oraz
sprzętu komputerowego w dziedzinie bezprzewodowego pobierania energii i bezprzewodowego przesyłania
energii.
(210) 485745
(220) 2018 05 08
(731) SKIBA JAROSŁAW PTU SZAMBELAN, Pabianice
(540) SZAMBELAN
(510), (511) 37 przepychanie, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
39 wywóz nieczystości płynnych.
486933
(220) 2018 06 11
SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) SWORD
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(210) 487254
(220) 2018 06 19
(731) CHAKANETSA MARTYNA, Poznań
(540) HVILE
(510), (511) 37 usługi budowlane, montażowe, modernizacyjne i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, roboty ogólnobudowlane związane
z montażem i wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, usługi budowlane w zakresie budowy i remontów obiektów mieszkalnych, przemysłowych,
magazynowych, biurowych, użyteczności publicznej i hoteli, montaż i naprawy instalacji budowlanych, wykonywanie
robót ogólnobudowlanych i remontów obiektów liniowych
i rozdzielczych sieci wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacyjnych, sanitarnych
i elektrycznych, budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian, nadzór budowlany, informacja
budowlana, remonty, konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 39 usługi w zakresie biur podróży z wyjątkiem
rezerwacji hoteli i pensjonatów, usługi pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych: organizowanie i prowadzenie wycieczek i podróży, rezerwacja miejsc na podróż, usługi
w zakresie turystyki, prowadzenie wycieczek połączonych
ze zwiedzaniem, wycieczki pojazdami turystycznymi wraz
z przewodnikiem, wyprawy rowerowe i narciarskie, informacja turystyczna, przewóz osób środkami transportu samochodowego, usługi tranzytowe, wynajmowanie pojazdów,
samochodów, mikrobusów, rowerów, wynajmowanie koni,
usługi związane z parkowaniem samochodów, serwis garażowy, 42 prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie budynków, mieszkań, usługi
projektowe w zakresie architektury wnętrz, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, kontrola jakości, testowanie
materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogólnego,
przemysłowego i architektury wnętrz, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska.
(210) 488693
(220) 2018 07 26
(731) SADOWNIK BEATA CALAMUS, Pruszków
(540) calamus materiały eksploatacyjne i biurowe

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 29.01.04
(510), (511) 7 przecinarki-obrabiarki, piły-maszyny, brzeszczoty pił- części maszyn, ostrza- części maszyn, narzędziaczęści maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 8 piły-narzędzia ręczne, narzędzia skrawające - narzędzia
ręczne, brzeszczoty do pił- części narzędzi ręcznych, ostrzanarzędzia ręczne, przecinaki- narzędzia ręczne.

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 tusz drukarski, tonery, 16 tusze do pieczątek,
artykuły do pisania i stemplowania, materiały drukarskie
i introligatorskie, materiały piśmienne, artykuły biurowe,
segregatory biurowe, pieczątki biurowe, zszywacze biurowe, spinacze biurowe, biurowe artykuły papiernicze, papierowe materiały biurowe, segregatory (materiały biurowe),
teczki do użytku biurowego, koperty do użytku biurowego, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów biurowych,
artykułów piśmienniczych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy, folie do faksów), akcesoriów komputerowych, maszyn biurowych, środków higienicznych, artykułów spożywczych, kawy, folii stretch, taśm
pakowych.
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(210) 488710
(220) 2018 07 27
(731) KOWALSKI JAROSŁAW TADEUSZ, Warszawa
(540) zushibox

(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 sushi, 35 sprzedaż żywności z ryb i potraw
rybnych, filetów rybnych, ryb konserwowanych, ryb żywych
i nieżywych, ryb puszkowanych, ryb solonych, konserw rybnych, przetworów rybnych, sprzedaż owoców morza, homarów, kawioru, krewetek, langust, raków, mięczaków, ostryg,
skorupiaków i mięczaków, sprzedaż sushi, pośrednictwo
w sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych towarów, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży
hurtowej i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowego, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, reklamowe, marketingowe, usługi informacyjne dotyczące reklamy
i informacji (menu) o produkcie na ulotkach, przez Internet
i poprzez pocztę elektroniczną o sprzedawanych wyrobach
i potrawach w formie cateringu, restauracji i barów gastronomicznych, dystrybucja materiałów promocyjnych i reklamowych, prace biurowe, 43 usługi zaopatrzenia żywności
i napoje, usługi związane z wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, sanatoriach, domach wypoczynkowych,
domach turystycznych, domach wycieczkowych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w restauracjach, kafeteriach, stołówkach, barach, snack barach, usługi związane z przygotowaniem dań na zamówienie
i dostarczeniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering).
488730
(220) 2018 07 27
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GOOD MOOD
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatka Cezar, sałatka
ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, sałatka
z ikrą ryb cefalowatych, hummus [pasta z ciecierzycy], hummus, oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane czerwoną
papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami,
oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki
nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki konserwowane, oliwki, gotowane, oliwki nadziewane, papryka,
przetworzona, marynowane papryczki jalapeno, papryka
marynowana, ostre zielone papryczki, przetworzone, czerwona słodka papryka, przetworzona, konserwowane papryczki chilli, marynowana ostra papryka, preparowane papryki, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe,
schłodzone desery mleczne, desery wykonane z produktów
mlecznych, desery na bazie sztucznego mleka, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawie-

(210)
(731)
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rające [głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki składające się głównie z indyka, gotowe
posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, tajine [gotowe danie z mięsa, ryb lub
warzyw], gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z indyka,
gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające
się całkowicie lub głównie z mięsa, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe,
sałatka z makaronem, sosy sałatkowe [dressingi], tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe
do żywności [sosy], kuskus [kasza], kasze, kasze spożywcze,
kasza bulgur, kasza perłowa, kaszka ryżowa, przetworzona
kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], pudding z kaszy manny, kaszka z mąki ryżowej, kaszka z fasoli mung, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców
(granola), batony na bazie granoli, musy, musy czekoladowe,
musy deserowe, musy (słodycze), batoniki musli, musy (wyroby cukiernicze), musztarda do żywności, kuskus, wrapy
z kurczakiem, zawijana kanapka typu wrap, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), makarony, makaron jajeczny, makaron spożywczy, makaron ryżowy, makaron krewetkowy,
makaron pełnoziarnisty, makaron azjatycki, makaron gryczany, nadziewany makaron, makaron muszelki, makaron rurki,
makaron gotowy, nitki [makaron], makaron noodle, makaron
błyskawiczny, makaron chiński, makarony razowe, makaron
z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy z makaronu, sosy do makaronów, dania gotowe zawierające makaron,
potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, posiłki składające się głównie z makaronów,
przekąski składające się głównie z makaronu, pasta z papryki
chili będąca przyprawą, suszone papryczki chili [przyprawa],
papryka [przyprawy], desery czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe, desery z muesli, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], deser
puddingowy na bazie ryżu, puddingi do użytku jako desery,
gotowe desery [na bazie czekolady], kremy budyniowe custard [pieczone desery], tapioka, tapioka (mąka -) do celów
spożywczych, gotowe pizze, mięso w cieście [gotowe], gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe potrawy zawierające[głównie] makaron, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie
ryżu, dania gotowe suche lub w płynie zawierające głównie
ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronów, 31 kasza jęczmienna perłowa
[niełuskana], oliwki świeże, papryczki chilli, surowe papryki.
(210)
(731)

488731
(220) 2018 07 27
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) GOOD MOOD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatka Cezar, sałatka
ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, sałatka
z ikrą ryb cefalowatych, hummus [pasta z ciecierzycy], hummus, oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane czerwoną
papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami,
oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki
nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki konserwowane, oliwki, gotowane, oliwki nadziewane, papryka,
przetworzona, marynowane papryczki jalapeno, papryka
marynowana, ostre zielone papryczki, przetworzone, czerwona słodka papryka, przetworzona, konserwowane papryczki chilli, marynowana ostra papryka, preparowane papryki, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe,
schłodzone desery mleczne, desery wykonane z produktów
mlecznych, desery na bazie sztucznego mleka, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki składające się głównie z indyka, gotowe
posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, tajine [gotowe danie z mięsa, ryb lub
warzyw], gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z indyka,
gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające
się całkowicie lub głównie z mięsa, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe,
sałatka z makaronem, sosy sałatkowe [dressingi], tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe
do żywności [sosy], kuskus [kasza], kasze, kasze spożywcze,
kasza bulgur, kasza perłowa, kaszka ryżowa, przetworzona
kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], pudding z kaszy manny, kaszka z mąki ryżowej, kaszka z fasoli mung, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców
(granola), batony na bazie granoli, musy, musy czekoladowe,
musy deserowe, musy (słodycze), batoniki musli, musy (wyroby cukiernicze), musztarda do żywności, kuskus, wrapy
z kurczakiem, zawijana kanapka typu wrap, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), makarony, makaron jajeczny, makaron spożywczy, makaron ryżowy, makaron krewetkowy,
makaron pełnoziarnisty, makaron azjatycki, makaron gryczany, nadziewany makaron, makaron muszelki, makaron rurki,
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makaron gotowy, nitki [makaron], makaron noodle, makaron
błyskawiczny, makaron chiński, makarony razowe, makaron
z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy z makaronu, sosy do makaronów, dania gotowe zawierające makaron,
potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, posiłki składające się głównie z makaronów,
przekąski składające się głównie z makaronu, pasta z papryki
chili będąca przyprawą, suszone papryczki chili [przyprawa],
papryka [przyprawy], desery czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe, desery z muesli, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], deser
puddingowy na bazie ryżu, puddingi do użytku jako desery,
gotowe desery [na bazie czekolady], kremy budyniowe custard [pieczone desery], tapioka, mąka z tapioki do celów
spożywczych, gotowe pizze, mięso w cieście [gotowe], gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe potrawy zawierające[głównie] makaron, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie
ryżu, dania gotowe suche lub w płynie zawierające głównie
ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronów, 31 kasza jęczmienna perłowa
[niełuskana], oliwki świeże, papryczki chilli, surowe papryki.
(210) 488859
(220) 2018 07 31
(731) Woźniakowski Artur IT WOŹNIAKOWSKI, Warszawa
(540) hi

(531)

01.05.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 12.01.09,
12.01.15, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, dydaktyczne audiodeskrypcje i materiały video dostarczane za pomocą aplikacji
do użytkowników, grafika do pobrania na tel. komórkowy,
oprogramowanie gier, platformy oprogramowania komputerowego do pobrania, pliki muzyczne do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania, urządzenia do nauczania,
28 gry planszowe, gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym,
gry towarzyskie, karty do gry, przenośne gry z funkcją telekomunikacyjną, 38 łączność za pomocą telefonii komórkowej,
przesyłanie wiadomości, strumieniowe przesyłanie audiodeskrypcji, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów
internetowych on-line, zapewnienie dostępu do baz danych,
41 informacja o edukacji, organizacja forów edukacyjnych
z udziałem osób, publikacja książek, publikacja on-line książek i czasopism, publikacja tekstów z wyjątkiem tekstów reklamowych, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów
w sieci bez możliwości pobrania, usługi szkoleniowe za pomocą symulatorów, wyższe uczelnie.
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489495
(220) 2018 08 20
IMPEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IMFOOD
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki,
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały
piśmienne - zawarte w tej klasie, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 internetowa: sprzedaż, promocja, reklama następujących towarów: programy komputerowe, papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki,
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały
piśmienne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, promocja reklama następujących usług: usługi związane z projektowaniem,
serwisowaniem i aktualizacją oprogramowania komputerowego, przygotowanie posiłków i napojów na zamówienie,
42 usługi związane z projektowaniem, serwisowaniem i aktualizacją oprogramowania komputerowego, 43 przygotowanie posiłków i napojów na zamówienie oraz ich dostawa.
(210) 489561
(220) 2018 08 21
(731) LABUS JAŚMINA, Poznań
(540) ŚLADAMI MARZEŃ

(531) 02.09.19, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach
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kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów szkoleniowych, produkcja mikrofilmów, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie
wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi reporterskie,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wystawianie spektakli na żywo, świadczenie usług w zakresie karaoke, tłumaczenia, wystawianie
spektakli na żywo, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki.
(210) 489576
(220) 2018 08 22
(731) JAROSŁAW PRYMAS AGRECOL J. P., Mesznary
(540) TROX

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 24.01.05
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub
weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormony
przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla
ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna, guano, humus,
pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom. węglan
magnezowy, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych
w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczu do celów przemysłowych,
torf jako nawóz, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 5 fungicydy, herbicydy,
insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty
odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego,
środki do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów,
środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków,
środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójczego, 8 narzędzia ręczne do niszczenia chwastów, przyci-
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nacze do drzew, szczepaki, narzędzia do szczepienia drzew,
grabie, grace, motyczki. ubijaki do gruntu, kopaczki ręczne,
kosiarki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopatki do nawozów, łopatki ogrodnicze, łopaty, młotki, motyki, aparatura
do niszczenia pasożytów roślin, noże ogrodnicze, nożyce
ogrodnicze, nożyce do okulizowania roślin, narzędzia ręczne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, opryskiwacze
do środków owadobójczych, narzędzia ręczne do zbierania
owoców, widełki do pielenia, piły, ręczne narzędzia rolnicze,
urządzenia do niszczenia pasożytów roślin, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, widły, 17 folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, materiały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 31 cebulki
kwiatowe, choinki, darń naturalna, drzewa, krzewy, kwiaty
naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, napoje dla zwierząt
domowych, nasiona, pożywienie dla psów, kotów i innych
zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych, żywe przynęty dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, torf na ściółkę.
489599
(220) 2018 08 22
CULINA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Natka
(210)
(731)

(531)

29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle [z wyjątkiem pędzli malarskich], materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna [wata stalowa], nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło [z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie], wyroby szklane do użytku
domowego i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa [syropy], drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód, 31 ziarna jako
zboża oraz ziarna jako nasiona, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(210)
(731)

489611
(220) 2018 08 23
CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ARTESMED
PROF. DR HAB. N. MED. JERZY SIKORA,
DR N. MED. EWA GALBIERZ - KWIATKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Katowice
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(540) AM

(531)

29.01.06, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 42 badania laboratoryjne, 44 usługi świadczeń
zdrowotnych służące do zachowania przywracania lub poprawy zdrowia, usługi ginekologiczne, usługi położnicze,
poradnia ginekologiczna, badania prenatalne, diagnostyka
piersi, ginekologia plastyczna, diagnostyka USG, onkologia
ginekologiczna, leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu,
zabiegi laserem, endokrynologia, leczenie niepłodności,
diabetologia, konsultacje diagnostyczne z obszaru diabetologii, konsultacje i diagnostyka kardiologiczna, usługi klinik
medycyny estetycznej, informacja i doradztwo dotyczące
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych,
udzielanie informacji medycznej.
(210) 489788
(220) 2018 08 27
(731) MICHALSKA KATARZYNA, Poznań
(540) Kuchnia 20 WANDY 17

(531) 27.05.01, 11.01.02
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
489954
(220) 2018 08 30
SICHER BAUTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) Sicher Bautechnik www.sicher-bautechnik.com

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], 2 barwnik klejowy, barwione farby do fasad, barwniki, barwniki syntetyczne, barwniki używane w produkcji farb,
barwniki polimerowe, naturalne barwniki, pigmenty, pigmenty przewodzące prąd elektryczny stosowane w produkcji lakierów, pigmenty organiczne do produkcji materiałów barwiących, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia betonu,
płynne barwniki, przetworzone minerały do stosowania jako
dodatki do barwników, substancje barwiące, zaprawy farbiar-
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skie do użytku w przemyśle, zaprawy farbiarskie [środki utrwalające] w postaci lakierów, farby i farby mocno rozcieńczone,
lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
dodatki do użytku w powłokach, materiały do barwienia podłoży ceramicznych, materiały do dekoracji [barwienia] drewna,
materiały powłokowe do ochrony powierzchni narażonych
na korozję galwaniczną, materiały powłokowe w postaci olejów, mieszanki pokryciowe do zabezpieczania kamieniarki
[farby lub oleje], mieszanki powłokowe do konserwacji betonu
[farby lub oleje], mieszanki powłokowe do konserwacji kamieniarki [farby lub oleje], mieszanki powłokowe do nakładania
na beton [farby lub oleje], mieszanki powłokowe do nakładania na kamieniarkę [farby], mieszanki powłokowe do nakładania na prace murarskie [farby lub oleje], mieszanki powłokowe
mające właściwości wodoodporne [farby lub oleje], mieszanki powłokowe w postaci olejów, mieszanki uszczelniające
do podłóg [farby i oleje], mieszanki zapobiegające starzeniu się
w warunkach atmosferycznych, powłoki do wlewnic, powłoki
do wykańczania betonu, powłoki do wykańczania powierzchni [farby lub oleje], powłoki do wykańczania prac kamieniarskich [farby lub oleje], powłoki do zabezpieczania kamieni
przed wodą [farby lub oleje], powłoki do zabezpieczenia betonu przed wodą [farby lub oleje], powłoki do zapobiegania barwieniu [inne niż chemikalia], powłoki elastomerowe do przewodów olejowych, powłoki epoksydowe, powłoki gruntowe
[farby i oleje], powłoki ochronne przeciwogniowe [farby lub
oleje inne niż materiały budowlane], preparaty do obróbki
końcowej drewna, preparaty do ochrony powierzchni murowanych, preparaty ochronne do metali, preparaty nadające
zabytkowy wygląd, preparaty powłokowe do ochrony przed
tarciem, preparaty powłokowe do ochrony przed zużyciem,
preparaty powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe
[farby lub oleje], preparaty stabilizacyjne w postaci powłok,
produkty wykończeniowe do wosków, proszki w postaci farby
do stosowania jako powłoki, srebrna pasta, środki osuszające
do farb i kitów, organiczne środki wiążące do farb, barwniki
rozpuszczalnikowe do drewna, preparaty do rozcieńczania
lakierów, preparaty rozcieńczające do farb i powłok, rozcieńczalniki do barwników, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakieru, rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do powłok gruntowych, środki wiążące do farb, środki wiążące do lakierów, środki zlepiające do farb i kitów, uszczelniające podkłady gruntowe, zagęstniki do farb, zagęszczacze do lakierów,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły
z kauczuku syntetycznego do łączenia, artykuły połączeniowe wykonane z gumy, pierścienie uszczelniające wykonane
z kauczuku syntetycznego, podkładki dystansowe gumowe
do użytku z kablami optycznymi, podkładki sprężyste z kauczuku, podkładki gumowe chroniące śruby, podkładki gumowe chroniące haczyki, podkładki gumowe [inne niż do kranów
na wodę], wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci bloków
do użytku w produkcji, folie z celulozy do użytku w produkcji,
folie celulozowe [inne niż do pakowania lub zawijania], folia
z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, włókna mineralne, folia
poliuretanowa do użytku przy laminowaniu szkła, folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, materiał z tworzywa sztucznego w postaci
wytłaczanej do użytku w produkcji, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, grafitowe wypełnienie
do pomp, uszczelek i zaworów, folia poliuretanowa do użytku
przy uszczelnianiu i izolowaniu, folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, gumowe materiały
uszczelniające do połączeń, izolacje z funkcją uszczelniania
do ochrony przed ciepłem, kauczukowe szczeliwa do uszczelniania i przytwierdzania, kit, mieszaniny do uszczelniania,
mieszaniny do wypełniania złączy, mieszaniny do łączenia
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rur służące do uszczelniania gwintów rurowych, mieszaniny uszczelniające złącza z kauczuku silikonowego, mieszanki
chemiczne do wyściełania rur w celu zapobiegania przeciekaniu, mieszanki chemiczne do uszczelnionego sczepiania
złącz rurowych, niemetalowe pierścienie uszczelniające do akcesoriów rurowych, niemetalowe promieniowe pierścienie
uszczelniające, niemetalowe uszczelki [nie stemple], szczeliwa
do budynków, szczeliwa do pokryć złączy kompensacyjnych,
szczeliwa do połączeń, szczeliwa do złączy, szczeliwa do złączy do celów budowniczych, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, uszczelki do oleju niemetalowe,
uszczelki ognioodporne, zespoły uszczelniające niemetalowe,
zatyczki z gumy do użytku w produkcji, zatyczki gumowe
[do przemysłowych pojemników opakowaniowych], związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, 19 materiały kolejowe, niemetalowe, rury i rurki oraz wyposażenie do nich, w tym
zawory, niemetalowe, agalmatolit do stosowania jako materiał budowlany, azbestowa (zaprawa -), azbestowy (cement -),
asfalt [do celów budowlanych], bitum do użytku w budowie
dróg, bitumiczne fugi na powłoki dachowe, bitumiczne materiały arkuszowe, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, cegły budowlane (niemetalowe
-), cement, części budowlane (niemetalowe -), elementy konstrukcji z drewna, elementy budowlane prefabrykowane (niemetalowe -), elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, gips do odlewów [niemedyczny], fuga epoksydowa,
fryzy [niemetalowe elementy budowlane], gumowe listwy
podłogowe, granulki mineralne do stosowania w przemyśle budowlanym, karbowane arkusze zrobione z materiałów
z tworzyw sztucznych [materiał budowlany], laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, materiały
budowlane niemetalowe, materiały budowlane z kamienia
naturalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały budowlane przeciwogniowe,
materiały z warstwą izolacyjną przeciwwilgociową (niemetalowe -), maty zabezpieczające przed erozją [konstrukcje], mieszanka zaprawy murarskiej, mieszanki cementowe, mieszanki
do formowania w gruncie do użytku w budownictwie, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie,
niemetalowe materiały tkane do użytku w budynkach, niemetalowe pokrycia na schody, niemetalowe pokrycia sufitów,
niemetalowe płytki licowe do użytku w budownictwie, płyta
ze sklejki, płyta stolarska, płyta pilśniowa [materiały budowlane], płytki łupkowe dachowe z zaprawy cementowej, płytki
łupkowe do okładzin ściennych, płytki ścienne niemetalowe
dla budownictwa, płyty wodoodporne (niemetalowe -), półprzezroczyste panele budowlane wykonane z materiałów
z tworzyw sztucznych, sucha zaprawa murarska, warstwy izolacyjne dachu, warstwy izolujące pod podłogi, warstwy izolujące z korka pod podłogi, wapno suchogaszone do celów
budowlanych, wyłożenia ścian, niemetalowe, do budownictwa, zaprawa betonowa wyważana, zbrojenia niemetalowe
dla budownictwa, zaprawy klejowe do celów budowlanych,
zaprawy budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
(210) 489965
(220) 2018 10 02
(731) KRUSZYŃSKA EWA BEBABY, Kraków
(540) BeBaby
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze,
papierowe miarki do wzrostu dzieci, materiały drukowane, materiały drukowane z grafiką, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, broszury informacyjne, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki
do książek, materiały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, naklejki, książki, książeczki edukacyjne, wydawnictwa i druki, czasopisma, informatory, podręczniki, poradniki, gazety, komiksy,
43 żłobki, placówki opieki dziennej, centra opieki nad dziećmi,
zapewnianie opieki nad dziećmi przed szkołą i po szkole.
490083
(220) 2018 09 04
SILEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) SILEMAN BIZNES INTERNET DLA FIRM
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.11.03, 26.11.05, 01.15.15, 25.03.15
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 38 wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych: oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci
telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność
telefoniczna, łączność za pomocą telefonów, usługi telefoniczne,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, poczta elektroniczna,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
poprzez terminale komputerowe, usługa polegająca na emisji
radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów radiowych naziemnych i przekazów satelitarnych,
łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie
przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji
tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą
przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków
wykorzystujących energię elektromagnetyczną, 42 wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 45 monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
490103
(220) 2018 09 04
SILEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) SILEMAN TWÓJ INTERNET I TELEFON
(210)
(731)
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(531)

29.01.13, 01.15.15, 25.03.15, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 38
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą
telefonów, usługi telefoniczne, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, poczta elektroniczna, połączenie ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci
komputerowej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność poprzez terminale komputerowe, usługa polegająca na emisji
radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu
za pomocą kanałów radiowych naziemnych i przekazów
satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych,
w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru
lub transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych
bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących
energię elektromagnetyczną, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych.
(210) 490172
(220) 2018 09 05
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) BIG STAR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki
eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy
do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby
perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe,
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny],
javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka,
kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów
kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień
polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund
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[materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania -), lakiery
do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia,
mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany,
olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe,
ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania,
papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do -), paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo
[wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, podłogi (wosk do -), pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny
do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy],
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania
[kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne,
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania, róż polerski,
rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda
krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche
szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze
preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel,
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sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji
skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające
suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece
do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek
glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych,
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu
[materiał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk
do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe
do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych,
alkohol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty
dentystyczne ze złota, aminokwasy do celów medycznych,
aminokwasy do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki
znieczulające], antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu
do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów
medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów
medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych,
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpiel, borowina lecznicza, brom
do celów farmaceutycznych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe
do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farma-
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ceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych,
estry do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów
farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany
do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów
medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych,
guma do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów
medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna,
hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne
składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, jod do celów farmaceutycznych,
jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba
lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel
[fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, karbolineum
[środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, kolcorośl lekarska
[sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora do celów
farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora
krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych,
kora z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze,
korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot
do celów farmaceutycznych, krew do celów medycznych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych,
kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze
świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep
na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso
przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów
farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych,
magnezja do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla
osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych,
maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe,
maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego,
materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe,
medyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia
lnianego do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do ce-
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lów medycznych, mentol, mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła
dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje z mleka słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych,
octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść
mydlano - kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów
weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza
lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych,
pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów
farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce,
pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy
dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów
farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny
do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy
do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych,
podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe
do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli,
preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty
chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów
medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia
grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty
do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych,
preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty far-
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maceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę
[pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy,
preparaty na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty
przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd
seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów
farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy
do celów medycznych, przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], rad
do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów
leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli
mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole
sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód
mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa
do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych
do celów dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze
dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne do celów
medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych,
sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy
[środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku
farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw
wszom, szczepionki, sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw
brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń,
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów
[insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki
do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki
do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie,
środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki
odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki
przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
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środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające
odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki
zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski
[maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze
do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych,
tran, trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne,
trutki na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki
do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa,
woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska
do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona
do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk
dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych,
wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia
do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów
medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla
niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty
do sporządzania -), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo
słodowe, pomidory (sok -) [napój], preparaty do produkcji
napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady,
syropy do napojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 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, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym
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wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje
samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki,
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody
pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia drzew, chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo,
hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie) włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie
tureckie, manicure, masaż, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska,
ośrodki zdrowia, pielęgnacja trawników, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, salony piękności, sanatoria
(usługi -), sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi, tatuowanie, terapia mowy, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie,
usługi banków krwi, usługi dentystyczne, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego zalesiania, usługi psychologów,
usługi saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
usługi weterynaryjne, usługi wizażystów, usługi z zakresu
szkółek roślin, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi
związane z bankami tkanek ludzkich, wykonywanie wieńców, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie
sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210) 490281
(220) 2018 09 07
(731) KOZIOŁ IWONA P.H. INTER-HANDEL, Bełk
(540) ITALFORM
(510), (511) 20 dekoracje wiszące jako ozdoby, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, garderoby,
fotele, fotele wiszące, fotele wiszące ogrodowe, karnisze do zasłon, kanapy, komody, konsole, krzesła, łóżka, meble ogrodowe,
pawilony ogrodowe, poduszki dekoracyjne, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, ramki do obrazów, stołki, stoły, toaletki.
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490310
(220) 2018 09 10
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) t TZMO GROUP
(210)
(731)

(531) 24.13.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty
do celów kosmetycznych,bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty do celów higienicznych,
wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny
do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony,
olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, chusteczki
do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne,
wkładki laktacyjne, wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru
i/lub celulozy, podkłady higieniczne, podkłady ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe,
gaza opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów medycznych oraz wyroby z bawełny
i waty dla celów medycznych, wata celulozowa dla celów
medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce, tampony
dla celów medycznych, opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce na nogi
pacjenta, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji,
pieluszki z materiałów tekstylnych, 10 bandaże elastyczne,
bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna do celów medycznych, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla osób
z brakiem czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne,
fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, rękawice dla celów
medycznych, kieszenie na płyny, worki na narządy, obłożenia
pól operacyjnych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku na salach
operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru
lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, papier
toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, rękawy do pakowania z papieru, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne, chusteczki tekstylne
do nosa, 25 odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież
wodoodporna, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne zakładane na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania,
śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.
(210)
(731)

490382
(220) 2018 09 11
HALA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) HALA KOSZYKI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa
domowego, kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji
kwiatowych oraz akcesoriów, komputerów i artykułów związanych z komputerami, elektroniki, wyrobów jubilerskich,
zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, wydawnictw i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biurowych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy,
artykułów tekstylnych i skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, gier, zabawek, artykułów spożywczych, w tym żywności i produktów
ekologicznych oraz certyfikowanych, artykułów przemysłowych, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, dzieł sztuki,
książek i utworów audio-wizualnych na wszelkiego rodzaju
nośnikach: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym
za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
w zakresie prowadzenia centrum handlowego, usługi badań
konsumenckich, badania i analizy rynkowe, badania w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku, badania opinii
publicznej, usługi w zakresie programów lojalnościowych
i promocyjnych, zarządzanie w działalności handlowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, doradztwo w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności na rzecz organizacji
non profit, fundacji oraz instytucji pozarządowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, biznesowa
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, dekoracja
wystaw sklepowych, administrowanie sprzedażą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, organizacja targów produktów spożywczych oraz przemysłowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe,
usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz innych, usługi
biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi w zakresie
administracji biurowej, zapewnienie personelu administracyjnego, organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz
osób trzecich, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji
oraz działalności handlowej w oparciu o umowę franczyzy,
doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, wypożyczanie stoisk handlowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, marketing imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług na rzecz innych, reklama i usługi reklamowe,
udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi informacji
handlowej, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, usługi promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja
pokazów mody, wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych
w celach promocyjnych, organizacja wystaw, koncertów
i wydarzeń kulturalnych dla biznesu lub handlu, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub
reklamowych, organizacja targów, w szczególności poświęconych branży spożywczej, gastronomicznej oraz usługowej
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w celach komercyjnych, handlowych lub reklamowych, wydawanie ulotek i gazetek i materiałów reklamowych, 36 wynajmowanie centrów handlowych, usługi centrów handlowych w zakresie udostępniania i najmu osobom trzecim
powierzchni komercyjnej w celu oferowania towarów oraz
świadczenia usług, w tym w szczególności: usług pralniczych, usług biur podróży, kantorów wymiany walut, usług
fryzjerskich, kosmetycznych, usług fizjoterapii, prowadzenia
zajęć tanecznych, sportowych wraz z udostępnianiem sprzętu sportowego, wypożyczalni sprzętu sportowego, rowerów,
skuterów, aut, usług naprawy i obsługi oraz myjni pojazdów
mechanicznych, gastronomii, galerii oraz sprzedaży towarów, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń gospodarczych na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zarządzanie
nieruchomościami, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie
oraz przekazywanie funduszy na cele dobroczynne, badania
finansowe, 41 usługi w zakresie organizacji wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, organizacja koncertów muzycznych,
organizacja wystaw i imprez kulturalnych lub edukacyjnych,
kina, organizowanie konferencji, konkursów rozrywkowych
lub edukacyjnych, wystawy sztuki, udostępnianie obiektów
i sprzętu do organizacji pokazów filmów, widowisk, sztuk,
muzyki, koncertów, wystaw lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci
placów zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży, prowadzenie
zajęć sportowych i tanecznych, kursy i nauka tańca, organizacja pokazów tanecznych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne i kulturalne dla dzieci, młodzieży, i dorosłych, organizacja szkoleń
i warsztatów kulinarnych, barmańskich i sommelierów,
usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, prospektów, usługi wydawnicze w zakresie
utworów muzycznych, usługi w zakresie szkoleń i edukacji,
badania edukacyjne, 43 restauracje, kawiarnie, herbaciarnie,
cukiernie, winiarnie, koktajlbary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
doradztwo kulinarne, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie
sal na zebrania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, usługi w zakresie samplingu
i degustacji potraw i napojów, usługi degustacji win.
(210) 490387
(220) 2018 09 11
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) GRACIAS

(531) 26.04.09, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista,
bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe,
buty wizytowe, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe,
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trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje
do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery,
rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty,
żakiety.
(210) 490388
(220) 2018 09 11
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) Belge Kids Club 12
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liny metalowe, łańcuchy z metalu oraz ich akcesoria, w tym
ogniwa, spinacze i szekle, kausze do lin, karabińczyki metalowe, naciągi pasów, metalowe, korpusy śrub metalowych,
metalowe naciągi lin do łodzi, metalowe opaski zaciskowe
do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, obejmy do zamocowania rur metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, ucha metalowe, uchwyty kablowe
z gwoździem, uchwyty metalowe, metalowe uchwyty pierścieniowe, uchwyty kotwowe (mocujące) z metalu, uchwyty,
haki ścienne do mocowania rur metalowe, łączniki do rur
[metal], łączniki metalowe budowlane, metalowe łączniki gwintowane i dokowe, metalowe łączniki do ogrodzeń,
metalowe łączniki do prętów, płytki kolcowe, zaciski linowe
metalowe, zaciski metalowe, zasuwki metalowe, zasuwy metalowe do drzwi i bram, zamki metalowe, taśmy z metalu,
krętliki metalowe.
490458
(220) 2018 09 12
NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY, Wrocław
(540) Hello! Poland
(210)
(731)

(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista,
bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe,
buty wizytowe, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe,
trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje
do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery,
rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty,
żakiety.
490431
(220) 2018 09 12
MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB,
Chwaszczyno
(540) PRAKTIK
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 14.07.06, 26.02.19,
14.03.03
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne i metalowe, kliny metalowe, klamry metalowe, kątowniki metalowe, gwoździe, haki metalowe, kołki do ścian,
metalowe, kołki metalowe, korki metalowe, metalowe podkładki do śrub, zakrętki metalowe, zawiasy metalowe, metale
nieszlachetne i ich stopy, nakrętki metalowe, nity metalowe,
podkładki metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, śruby metalowe, śruby rzymskie metalowe, wiązadła metalowe,
wkręty metalowe, wsporniki metalowe, nakrętki śrub z metalu, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, nasadki jako
drobnica metalowa, narożniki metalowe, tuleje metalowe,
groty metalowe, podstawy do słupów metalowe, kotwy metalowe, wieszaki metalowe, płytki perforowane, bloczki metalowe, kotwy metalowe, okucia metalowe, metalowe klucze
uniwersalne do ślusarstwa, liny metalowe i akcesoria do nich,

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 41 rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe
i kulturalne.
490490
(220) 2018 09 13
ALVENTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia
(540) ALVENTA
(510), (511) 1 kwas fosforowy, sole kwasu fosforowego, mieszanki wielofosforanowe, fosforan melaminy, soda barwiona,
siarczan magnezu, nawozy na bazie siarczanu magnezu,
nawozy PK, nawozy NPK, nawozy NP, azotan sodu, saletra
wapniowa, saletra magnezowa, saletra potasowa, saletry
sodowo-potasowe, zasadowy siarczan chromu, tlenek chromu, dwuchromian sodu, dwuchromian potasu, bezwodnik
kwasu chromowego, sprężone powietrze, woda demineralizowana nie do celów medycznych, 4 energia elektryczna,
gaz ziemny, 33 wyroby alkoholowe, 35 usługi reklamowe,
marketingu, promocji i sprzedaży produktów, 36 usługi rachunkowo-finansowe, 37 usługi budowlane, 39 usługi pakowania, przechowywania i transportu, przesyłania energii
elektrycznej, gazu, pary wodnej, wody i sprężonego powietrza, 40 unieszkodliwianie odpadów przemysłowych,
42 usługi przemysłu chemicznego w zakresie prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych i projektowania dla przemysłu
chemicznego, utylizacji odpadów stałych i ścieków przemysłowych, analiz i badań chemicznych oraz kontroli jakości,
usługi informatyczne, 45 usługi ochroniarskie.
(210)
(731)
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490570
(220) 2018 09 14
MWM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) DIETA FIGURA CATERING DIETETYCZNY

(210)
(731)

02.07.23, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 41 edukacja żywieniowa, edukacja związana
z postępowaniem dietetycznym, edukacja związana z planowaniem diet, 42 usługi polegające na prowadzeniu badań
i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, 43 usługi cateringu
dietetycznego, usługi cateringu zewnętrznego, usługi dostarczania gotowych posiłków, usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie sprzedaży gotowych
posiłków, usługi w zakresie sprzedaży i dowozu gotowych
posiłków, usługi gastronomiczne: usługi barów i restauracji,
usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zmawiającego (catering) pod wskazany adres, usługi polegające
na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, usługi
w zakresie cateringu żywności dietetycznej, usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej
informacje dotyczące przygotowywania i przechowywania
posiłków i napojów oraz na udostępnianiu baz danych zawierających przepisy i porady kulinarne, usługi doradcze
w dziedzinie gastronomi, 44 doradztwo dietetyczne, usługi dietetyków, w tym usługi dietetyków sportowych, usługi
układania jadłospisów, usługi doradcze w dziedzinie planowanie jadłospisów dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla
sportowców, usługi w zakresie planowania i nadzorowania
diety, w tym usługi przeznaczone dla sportowców, usługi
w zakresie przygotowywania diet, usługi poradnictwa żywieniowego, usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe,
usługi polegające na udzielaniu konsultacji, porad informacji
z dziedziny dietetyki, w tym z konsultacji, porad i informacji dotyczących żywienia sportowców, usługi informacyjne
w dziedzinie dietetyki, usługi polegające na udostępnianiu
witryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowania
i redukcji masy ciała oraz stylu życia związanego z właściwym odżywaniem oraz kontrolowaniem wagi.
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(210) 490698
(220) 2018 09 18
(731) WANG SHIFANG, Wólka Kosowska
(540) JULITA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, rękawiczki, czapki, bielizna
osobista, biustonosze, getry, koszule, legginsy, piżamy, skarpetki, T-shirty, swetry, szaliki, kąpielówki, majtki, nakrycia
głowy, płaszcze, podkoszulki, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki z jednym palcem, slipy, spodnie, stroje kąpielowe, sukienki, szlafroki, wyprawka dziecięca [odzież], dzianina
[odzież], kamizelki, kapelusze.

(531)

490600
(220) 2018 09 17
Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co.,
Ltd., Foshan City, CN
(540) WEIYE
(210)
(731)

(531) 01.05.06, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, stojaki, półki (meble), siedzenia metalowe, stoły metalowe, meble biurowe,
półki biblioteczne, szafy na dokumenty, meble szkolne, rolety wewnętrzne okienne (meble), żaluzje wewnętrzne okienne (meble).

490790
(220) 2018 09 20
ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan
(540) REXAGER
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.14, 26.03.04,
26.03.05, 26.03.07, 26.03.12, 26.11.02
(510), (511) 12 wozy asenizacyjne i części do nich, dozowniki naglebowe i części do nich, dozowniki doglebowe i części
do nich, autokary i części do nich, ciągniki i części do nich, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep i części do nich, ciężarówki i części do nich, drezyny i części do nich, furgony [pojazdy]
i części do nich, kontenery transportowe z metalu, lokomotywy i części do nich, łodzie i części do nich, motocykle i części
do nich, motorowery i części do nich, nadwozia pojazdów,
nadwozia samochodowe, poduszkowce i części do nich, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy [skutery] śnieżne i części
do nich, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną,
wodną, kolejową i części do nich, pojazdy do poruszania się
po wodzie i części do nich, pojazdy elektryczne i części do nich,
pojazdy lotnicze i części do nich, pojazdy opancerzone i części do nich, pojazdy szynowe i części do nich, pojazdy zdalnie
sterowane, inne niż zabawki i części do nich, pojazdy chłodnie
i części do nich, promy i części do nich, przyczepki rowerowe
i części do nich, przyczepy [pojazdy], przyczepy do przewożenia
rowerów i części do nich, przyczepy motocyklowe boczne i części do nich, przyczepy turystyczne mieszkalne i części do nich,
samochody i części do nich, samochody autonomiczne i części
do nich, samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne]
i części do nich, samochody holownicze [pomocy drogowej]
i części do nich, samochody kempingowe i części do nich, samochody sportowe i części do nich, samochody wyścigowe
i części do nich, samochody amfibie i części do nich, sanie ratownicze i części do nich, skutery inwalidzkie i części do nich,
skutery wyposażone w silnik i części do nich, statki kosmiczne
i części do nich, ślizgacze i części do nich, śmieciarki i części
do nich, tramwaje i części do nich, trycykle i części do nich, wagony kolejowe, restauracyjne, sypialne i części do nich, wagony
chłodnie [pojazdy kolejowe] i części do nich, wozy, wozy kopalniane, wozy odlewnicze i części do nich, wózki do transportu
niepełnosprawnych i części do nich, wózki jezdniowe widłowe,
wózki transportowe i części do nich, wózki używane do sprzątania i części do nich, wózki z bębnem do zwijania przewodów
giętkich i części do nich, wózki zwrotne wagonów kolejowych,
wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie i części do nich, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie: maszyn i urządzeń
rolniczych oraz części do nich, wozów asenizacyjnych i części
do nich, dozowników naglebowych i doglebowych oraz części
do nich, ciągników i części do nich, kontenerów i części do nich,
pojazdów do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną, kolejową i części do nich, przyczep i naczep oraz części
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do nich, pojazdów elektrycznych i części do nich, samochodów
autonomicznych i części do nich, wagonów kolejowych i części do nich, wózków do transportu niepełnosprawnych i części
do nich, wózków jezdniowych widłowych, wózków transportowych i części do nich, wózków używanych do sprzątania i części do nich, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym poprzez Internet maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do nich, wozów asenizacyjnych i części do nich, dozowników
naglebowych i doglebowych oraz części do nich, ciągników
i części do nich, kontenerów i części do nich, pojazdów do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną, kolejową i części do nich, przyczep i naczep oraz części do nich, pojazdów
elektrycznych i części do nich, samochodów autonomicznych
i części do nich, wagonów kolejowych i części do nich, wózków
do transportu niepełnosprawnych i części do nich, wózków jezdniowych widłowych, wózków transportowych i części do nich,
wózków używanych do sprzątania i części do nich, 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
maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do nich, wozów asenizacyjnych i części do nich, dozowników naglebowych i doglebowych oraz części do nich, ciągników i części do nich, kontenerów i części do nich, pojazdów do poruszania się drogą lądową,
powietrzną, wodną, kolejową i części do nich, przyczep i naczep
oraz części do nich, pojazdów elektrycznych i części do nich,
samochodów autonomicznych i części do nich, wagonów
kolejowych i części do nich, wózków do transportu niepełnosprawnych i części do nich, wózków jezdniowych widłowych,
wózków transportowych i części do nich, wózków używanych
do sprzątania i części do nich, pośrednictwo handlowe, agencje
informacji handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], projektowanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, 42 badania naukowe, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, miernictwo [pomiary], opracowywanie
projektów technicznych, pisanie techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów
pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, wzornictwo przemysłowe.
(210) 490861
(220) 2018 09 24
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTODOSE ASTMA ALERGICZNA I NIEALERGICZNA
ZAPALENIE OSKRZELI PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA
CHOROBA PŁUC ROZTWÓR DO INHALACJI
Z EKTOINĄ
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do inhalacji zawierające ektoinę.
(210) 490878
(220) 2018 09 24
(731) FLOREK JERZY, Kamionka Wielka
(540) MR’ JERRY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.11, 26.01.05
(510), (511) 29 sałatki, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki jadalne, galaretki mięsne, galaretki owocowe, konfitury, konserwy mięsne i rybne, mięso, mięso konserwowane,
napoje mleczne Iub z przewagą mleka, owoce konserwowane w alkoholu, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, pikle, potrawy na bazie ryb, ryby, produkty
mleczne, wyroby z mleka w tym kefir, masło, mleko, sery,
śmietana, rosoły, sałatki owocowe, warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, śledzie, zupy, zupy jarzynowe,
30 chleb, bułeczki słodkie, ciastka, cukierki, herbata, kakao,
kawa, jadalne ozdoby do ciast, lody, majonezy, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
pasztet, pierniki, pizza, potrawy na bazie mąki, przyprawy,
sosy, słodycze, wyroby cukiernicze, piekarnicze, 32 napoje
owocowe, napoje bezalkoholowe, piwo, preparaty do przygotowywania napojów, preparaty do sporządzania likierów,
soki warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda gazowana, woda, napoje mineralne, woda stołowa, 33 napoje
alkoholowe, 43 usługi w zakresie: kawiarni, restauracji, usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, pubów, usługi klubów
nocnych w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie przygotowywanie potraw na zamówienie i ich dostawa
- catering, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i zastawy stołowej, prowadzenie hoteli, moteli, usługi rezerwacji hotelowej, wynajem sal wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny (telefon, faks, komputer,
Internet), wynajem sal na przyjęcia, spotkania towarzyskie,
okolicznościowe, bale, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach handlowych
i gastronomicznych.
(210) 490880
(220) 2018 09 24
(731) KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków
(540) lemonhouse
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29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 07.01.25, 26.05.01,
26.05.08, 26.05.15
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, mebli, odzieży, samochodów,
pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i powietrzu
i akcesoriów z tymi pojazdami związanych, artykułów spożywczych, leków, usługi marketingowe i reklamowe prowadzone przez media i Internet - w tym usługi sprzedaży czasu
i miejsca na cele reklamowe, wynajem powierzchni reklamowych, usługi związane z prowadzeniem biura, wykonywanie kserokopii, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej,
usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
polegające na doradztwie, zarządzaniu, prowadzeniu firmy
w imieniu właściciela, dystrybucja materiałów reklamowych,
usługi pośrednictwa pracy, usługi w zakresie organizacji
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz przygotowania projektów budowlanych, w tym
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
zarządzanie biznesowe nieruchomościami, usługi rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie prowadzenia aukcji, usługi
w zakresie sprzedaży aukcyjnej nieruchomości, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie, 36 usługi w zakresie organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie oraz przygotowywaniu obiektów
budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, leasing, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, doradztwo podatkowe, usługi finansowe,
usługi pośrednictwa i doradztwa kredytowego, usługi wynajmowania centrów handlowych oraz powierzchni w centrach
handlowych, 37 usługi w zakresie budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub przygotowaniu
projektów budowlanych, usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji budynków, usługi doradcze dotyczące
rozbudowy i konserwacji nieruchomości zawarte w tej klasie,
usługi instalacyjne w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie budynków, instalowanie i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem
maszyn budowlanych, doradztwo budowlane, 39 usługi
w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych,
wynajmowania powierzchni i obiektów magazynowych,
wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, wypożyczanie samochodów, pośrednictwo transportowe, usługi w zakresie pakowania, usługi biura podróży,
41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych
i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek,
kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych, loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie szkół, sympozjów, kongresów,
konferencji, warsztatów, szkoleń, pokazów mody o charakterze rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
koncertów, widowisk, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi impresaryjne,
42 usługi projektowe w zakresie budownictwa urbanistyki,
architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakre-

Nr ZT06/2019

sie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania
urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania
techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi w zakresie tworzenia programów komputerowych, baz danych,
przetwarzania danych, doradztwo w zakresie informatyki
i sprzętu komputerowego, 43 restauracje, kawiarnie, placówki gastronomiczne, hotele, katering, 44 zagospodarowanie
i projektowanie terenów zielonych, usługi związane z prowadzeniem: gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ośrodków odnowy biologicznej,
klinik i ośrodków medycznych.
(210) 490883
(220) 2018 09 24
(731) EPO FASHION CO., LTD, Guangzhou, CN
(540) edition

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki odświeżające powietrze zapachowe, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do prania,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do konserwacji skóry (pasty), środki ścierne i polerskie, środki do czyszczenia zębów, mieszaniny zapachowe potpourri,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 9 okulary, okulary przeciwoślepieniowe, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków,
etui na smartfony, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie), torby
do noszenia komputerów, słuchawki (zakładane na głowę), lustra (optyka), filmy rysunkowe animowane, elektroniczne tablice wyświetlające, krokomierze (edometry), miary, urządzenia
i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy do ważenia,
14 stopy metali szlachetnych, kasetki na biżuterię (szkatułki),
biżuteria ze szkła sztrasowego, broszki (biżuteria), łańcuszki
(biżuteria), szpilki do krawatów, kolczyki, pierścionki (biżuteria), zegary, zegarki, 18 skóra surowa lub półprzetworzona,
torby, torby do laptopów, torebki, bagaż, plecaki, torby gimnastyczne, sportowe torby, kufry bagażowe, torby na zakupy, kosmetyczki bez wyposażenia, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, sznurówki skórzane, laski, kijki marszowe
i trekkingowi, parasole, okrycia dla zwierząt, 25 odzież, kurtki,
majtki, spódnice, wyprawki dziecięce (odzież), kostiumy kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe, obuwie, buty, nakrycia głowy,
wyroby pończosznicze, rękawiczki, szaliki, pasy elastyczne
wyszczuplające (bielizna), czepki pod prysznic, 35 reklama,
dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
agencji importowo-eksportowych, impresariat w działalności
artystycznej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt
działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu,
wypożyczanie stoisk handlowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą.
(210)
(731)

490885
(220) 2018 09 24
ZODIAK GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz

Nr ZT06/2019
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(540) UP

(531) 29.01.08, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem i fitness.
(210) 490898
(220) 2018 09 24
(731) BIEŃKOWSKI MAREK P.P.H.U BENON, Mszczonów
(540) Benon posadzki przemysłowe

(531)

27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.06,
29.01.11
(510), (511) 2 emalie [lakiery], emalie do malowania, lakier
asfaltowy, lakier bitumiczny, podkłady, powłoki, utrwalacze
[lakiery], 19 asfalt asfaltowe (nawierzchnie -) beton budowlane (konstrukcje -) niemetalowe drogi (materiały do budowy i pokryć -) drogi (materiały wiążące do naprawy -) elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt materiały
do pokryć nawierzchni drogowych podłogi niemetalowe
powłoki [materiały budowlane], 37 asfaltowanie, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe,
konsultacje budowlane, lakierowanie, montaż rusztowań,
nadzór budowlany, renowacja powłok cynowych, układanie
nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego,
uszczelnianie budynków.
490990
(220) 2018 09 26
FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie
(540) FINISHDESKA XXL
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe,
podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty podłogowe, podłogi z drewna,
drewniane podłogi parkietowe, deski podłogowe [drewniane], listwy podłogowe, niemetalowe, tkaniny na warstwy
izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna,
boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy przypodłogowe niemetalowe,
niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
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490991
(220) 2018 09 26
FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie
(540) FINISHJODŁA francuska
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe,
podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty podłogowe, podłogi z drewna,
drewniane podłogi parkietowe, deski podłogowe [drewniane], listwy podłogowe, niemetalowe, tkaniny na warstwy
izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna,
boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy przypodłogowe niemetalowe,
niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
490992
(220) 2018 09 26
FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie
(540) FINISHJODŁA angielska
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe,
podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty podłogowe, podłogi z drewna,
drewniane podłogi parkietowe, deski podłogowe [drewniane], listwy podłogowe, niemetalowe, tkaniny na warstwy
izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna,
boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy przypodłogowe niemetalowe,
niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
(210) 491147
(220) 2018 10 01
(731) SADOWSKI MARCIN BLUS, Luboń
(540) hyćka

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 restauracje, bary, kawiarnie, catering, organizacja przyjęć weselnych i inna działalność gastronomiczna.
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491275
(220) 2018 10 04
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Platforma GSA
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, 4 gaz ziemny i skroplony gaz ziemny, paliwa,
w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, produkty ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, sprężony gaz
ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, w tym rury doprowadzające gaz, budowlane materiały metalowe, towary z metali
nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy metali, rury
i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki i butle do gazu pod
ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych
do gazu płynnego i gazu sprężonego, w tym kratownice, kołnierze i krany, 7 urządzenia do przetwarzania ropy, maszyny
do użytku w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł energii, generatory gazu, maszyny i obrabiarki dla
górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy
naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia kontrolujące przepływ gazu (zawory gazowe), urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji,
chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji,
35 usługi w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego
gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów
dla osób trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania
gazu, analizy rynku, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne on-line,
organizowanie aukcji, prowadzenie aukcji, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się
za pośrednictwem Internetu, 37 usługi budowlane, naprawy systemów doprowadzających gaz, naprawy systemów
rurociągów, naprawy instalacji do zaopatrzenia w energię,
instalacja systemów rurociągów, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja systemów
rurociągów do przesyłania cieczy, budowa, instalacja, konserwacja i naprawy infrastruktury do transportu gazu, w tym
rurociągów i terminali gazu skroplonego, usługi w zakresie
napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa
i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych,
usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych,
gazowych, wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu w zakresie tankowania pojazdów, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów,
linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej
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wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi w zakresie
telefonii stacjonarnej i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomunikacji, 39 magazynowanie, przesyłanie
i dystrybucja gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego,
paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, usługi w zakresie
transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu
płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych,
usługi w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego
i składowania odpadów w złożach, usługi zaopatrzenia osób
trzecich w zakresie energii, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie
wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz
usługi - naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie, zwłaszcza w dziedzinie transportu gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz używania gazu ziemnego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo
techniczne w kwestiach transportu i magazynowania gazów
i cieczy, doradztwo energetyczne, usługi w zakresie badań,
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych
oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
491547
(220) 2018 10 12
ŁOZIŃSKI TOMASZ ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
I KAMIENIARSKICH HADES, Stargard
(540) HADES

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 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, sprzedaż odzieży, obuwia
i akcesoriów pogrzebowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie gromadzenia,
ekspozycji i stworzenia klientom dogodnego doboru i zakupu w sklepie z akcesoriami pogrzebowymi, zarządzanie
(w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 37 budownictwo, konserwacja i naprawy karawanów,
montaż, naprawa, odnowa, rozbiórka i budowa nagrobków, kaplic i cmentarzy, opieka nad nagrobkami, kaplicami,
cmentarzami, 39 dostarczanie akcesoriów pogrzebowych,
dostarczanie kwiatów, transport samochodowy, usługi przewozowe, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów,
40 kamieniarstwo, liternictwo, produkcja karawanów, metaloplastyka kamieniarska, usługi kamieniarskie polegające
na cięciu, formowaniu i wykańczaniu kamienia w celu wykonania nagrobków oraz innych akcesoriów pogrzebowych,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja i przygotowanie spotkań
okolicznościowych (część gastronomiczna), przygotowanie
dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa,

Nr ZT06/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

restauracje, stołówki, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób,
ekshumacja, kremacja, organizowanie zgromadzeń religijnych, poszukiwanie osób zaginionych, usługi pogrzebowe, wypożyczanie odzieży i obuwia, zakłady pogrzebowe,
wynajem sprzętu pogrzebowego, wypożyczanie sprzętu
pogrzebowego.
(210) 491677
(220) 2018 10 16
(731) DZWONNIK DARIUSZ GLERCO, Warszawa
(540) KWIATY DLA BIURA

(531) 05.03.20, 05.05.20, 27.05.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż kwiatów.
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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 kartograficznych, 42 usługi w zakresie
tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, usługi projektowania
materiałów informacyjnych przeznaczonych do publikacji
w internecie w tym banerów internetowych oraz materiałów informacyjnych przeznaczonych do druku i publikacji
zewnętrznej, a także ulotek, plakatów, standów, banerów,
bilboardów, informacji prasowych.
(210) 491888
(220) 2018 10 23
(731) KOWALCZE KAMIL, Spytkowice
(540) Ino Ros

491737
(220) 2018 10 18
CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Zrób coś dla siebie Rozwijaj z nami swoje pasje!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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 z 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, 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,

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja muzyczna, komponowanie muzyki, redagowanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych,
usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania
muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
491909
(220) 2018 10 23
FABRYKA OKUĆ KUCZYŃSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Baranowo
(540) JK 1977
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 27.07.24, 26.03.07
(510), (511) 6 zamki z zasuwami, zasuwy, zawiasy metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, osprzęt do mebli metalowy, metalowe ograniczniki do drzwi mebli kuchennych,
okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, metalowe zamki
do drzwi, balustrady metalowe, poręcze do schodów metalowe, 10 meble specjalne do celów medycznych, 11 grzejniki metalowe, lampy, 20 osprzęt do mebli metalowy, ławki, meble ogrodowe, meble sklepowe, meble kuchenne
metalowe, meble łazienkowe metalowe, półki metalowe,
35 usługi sklepów i hurtowni z artykułami użytku domowe-
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go i osobistego, w szczególności artykułów wymienionych
w powyższych klasach, 40 mechaniczna, chemiczna i elektrochemiczna obróbka metali.
(210) 491949
(220) 2017 08 07
(310) 01353585
(320) 2017 05 09
(330) BX
(731) Hyperion Entertainment, Bruksela, BE
(540) Kickstart
(510), (511) 9 komputerowe programy operacyjne.
492074
(220) 2018 10 26
PKF POLSKI KATALOG FIRM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) Polski Katalog Firm

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 20.07.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych
z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania,
eksploracja danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie
oprogramowania bazy danych, obsługiwanie wyszukiwarek,
opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich,
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie stron internetowych, projektowanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, tworzenie i prowadzenie
stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie wyszukiwarek
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami
wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi migracji danych, usługi
projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi związane
z opracowywaniem baz danych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych.
492140
(220) 2018 10 29
GALERIA LIBERO - PROJEKT ECHO - 120
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Libero KATOWICE
(210)
(731)

Nr ZT06/2019

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
492142
(220) 2018 10 29
GALERIA LIBERO - PROJEKT ECHO - 120
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Libero KATOWICE
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki,
materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności
obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów
biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach
działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
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usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
492145
(220) 2018 10 29
GALERIA LIBERO - PROJEKT ECHO - 120
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Libero KATOWICE
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01,
26.04.15, 26.04.18, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki,
materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności
obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach
działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych.
492146
(220) 2018 10 29
GALERIA LIBERO - PROJEKT ECHO - 120
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Libero KATOWICE
(210)
(731)

25

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.14, 27.03.11
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
492147
(220) 2018 10 29
GALERIA LIBERO - PROJEKT ECHO - 120
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Libero KATOWICE
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
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wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
492261
(220) 2018 10 31
WAC-WOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grybów
(540) VVV WAC-WOJ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 alkohol [paliwo], alkohol etylowy [paliwo], antracyt, benzyna, benzyna ciężka, benzyna ciężka ze smoły
węglowej, benzyna lekka, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], ciecze chłodząco-smarujące,
denaturat, dodatki niechemiczne do paliwa, drewno opałowe, energia elektryczna, gaz generatorowy [gaz czadnicowy], gazy do oświetlania, grafit smarujący, hubka [podpałka],
koks, lignit, ligroina, mazut, miał węglowy [paliwo], mieszaniny pochłaniające kurz. mieszanki do wiązania pyłu do zamiatania, nafta, oleina, olej napędowy, olej rycynowy do celów
przemysłowych, olej rzepakowy do celów przemysłowych,
olej słonecznikowy do celów przemysłowych, olej z e smoły
węglowej, oleje do farb, oleje do konserwacji murów, oleje
do smarowania, oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające, paliwa, paliwa
mineralne, paliwo benzenowe, paliwo gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwo na bazie ksylenu, paliwo oświetleniowe,
paliwo w postaci brykietów, paliwo z biomasy, parafina, podpałki, preparaty pochłaniające pył, ropa naftowa, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylone mieszanki paliwowe,
smary, smary przemysłowe, środki do usuwania pyłu, tłuszcze do oświetlenia, tłuszcze do smarowania, torf [paliwo],
wazelina do celów przemysłowych, węgiel, wosk [surowiec],
wosk do oświetlenia, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk
pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, wosk ziemny
[ozokeryt], zestalone gazy [paliwa], 19 alabaster, alabastrowe
szkło, altany [konstrukcje metalowe], asfalt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady
niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, tektura budowlana [asfaltowana], konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe
przenośne, cegły, cement, deski [drewno budowlane], deski
podłogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane forniry, drewno
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne
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niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, dźwigary niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane
w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe niemetalowe, filc dla budownictwa, ganki niemetalowe do budownictwa, geotekstylia, gips [materiał budowlany], granit,
drzwi harmonijkowe niemetalowe, szkło izolacyjne [budownictwo], wyroby kamieniarskie, kamienie (materiały wiążące
do produkcji), kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy,
kanały [dukty] niemetalowe do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, kątowniki niemetalowe,
kruszywo klinkier, deflektory kominowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe do budownictwa,
korek aglomerowany dla budownictwa, kostka brukowa
drewniana, kratownice niemetalowe, kreda [surowiec], krokwie dachowe, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, listwy niemetalowe, cement magnezjowy, margiel wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla
budownictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe. niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych,
niemetalowe słupy, niemetalowe obudowy kominków, niemetalowe ogniotrwałe materiały budowlane, ogniotrwałe
powłoki cementowe, okiennice niemetalowe, okładziny
drewniane, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe opancerzenie z płyt, niemetalowe osłony pancerne, pak, palisady niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, parkiety, piasek z wyjątkiem
piasku formierskiego, płoty parkany niemetalowe, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki brukowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe,
podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachów z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, porfir [kamień], powłoki
[materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rurociągi zasilające
niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, sztywne rury niemetalowe [budownictwo], rury drenażowe niemetalowe,
rury kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, stopnie
schody niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy
[materiały budowlane], silosy niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smoła,
smoła węglowa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, sufity niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane do celów budowlanych, sztuczny
kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, uliczne ścieki niemetalowe, tarcica, terakota [materiał budowlany], tłuczeń, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, pokrywy do włazów niemetalowe, wsporniki
niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe
elementy dachów niemetalowe, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe
i nietekstylne, żużel [materiał budowlany], żwir, 29 bekon,
białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy
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owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, konserwowy czosnek, drób nieżywy, dziczyzna,
dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe
do celów spożywczych, fasolka konserwowa, filety rybne,
flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy,
grzyby konserwowane, homary nieżywe, hot dogi w cieście
kukurydzianym, ikra rybia przetworzona, jagody konserwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny],
kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa
[kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz],
koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot
żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotlety
z tofu, krążki cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe],
krewetki różowe [nieżywe], krokiety. kukurydza cukrowa
przetworzona, kwaśna śmietana, langusty nieżywe, łosoś
nieżywy, małże (mięczaki) nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe
[olej kokosowy], miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko
migdałowe, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko
skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko
z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, napoje mleczne
z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona
przetworzone, olej kostny jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy,
olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności,
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
orzechy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, osłonki kiełbas naturalne lub
sztuczne, ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców
tłoczonych, pasty z kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
do zup jarzynowych, raki nieżywe, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki nieżywe,
serwatka, skorupiaki nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, sok
cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, substytuty mleka, szynka,
śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw,
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar
bulion, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania zupy,
żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowana z ryb, 30 bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, cheesburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa
do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki,
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa],
dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, glazury do szynki, glukoza do celów
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kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe
potrawy na bazie makaronu, gryka przetworzona, herbata,
herbata mrożona, imbir, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza gulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszenicy do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona,
kukurydza prażona [popcorn], kuskus [kasza] kwiaty i liście
jako substytuty herbaty, lody, lomper [podpłomyk na bazie
ziemniaków], lukier do ciast, majonez, makaron nitki, makaron rurki, makarony, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mięsne sosy,
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pasztet w cieście, pesto [sos], pielmieni [pierogi
z nadzieniem mięsnym], piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi, płatki kukurydziane,
pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona
komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), puddingi, ryż, sajgonki, sorbety [lody],
sos jabłkowy [przyprawa], sos żurawinowy [przyprawa], sosy
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, sushi, syropy
i melasa, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wareniki [pierogi z nadzieniem], wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy], 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, handel walutami i wymiana walut, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, usługi finansowania, usługi funduszy
zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji
przedsiębiorstw finansowe, wynajem biur do coworkingu,
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami,
zarządzanie nieruchomością, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości,
dostarczanie energii elektrycznej, dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, fracht [przewóz towarów], holowanie,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka
transportu, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów,
pośrednictwo frachtowe, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, skła-
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dowanie towarów, spedycja, transport, transport autobusowy, transport i przechowywanie odpadów, transport mebli,
transport pasażerski, usługi car-sharingu, usługi kierowców,
usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów,
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem traktorów,
wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 41 doradztwo zawodowe, fotografia,
hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie
zajęć fitness, przedszkola, świadczenie usług w zakresie karaoke, tłumaczenia, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi orkiestry, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi związane z dyskotekami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem sal na zebrania,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, żłobki dla dzieci.
(210) 492275
(220) 2018 11 02
(731) DOBROMIRSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) BE WARSAW

Nr ZT06/2019

(531) 07.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem krótkoterminowy nieruchomości.
492391
(220) 2018 11 06
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) enelzdrowie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi w zakresie baz danych, usługi banku danych,
przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne, informacja o działalności gospodarczej, prowadzenie banków
informacji, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych
za pomocą komputera, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
elektroniczny serwis informacji on-line polegający na udostępnianiu informacji, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi
w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie
książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych w zakresie zdrowia, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów
o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów,
organizacja wystaw, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna.
492419
(220) 2018 11 06
POWER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) iShack
(210)
(731)

(531) 07.03.25, 07.01.24, 07.01.20, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet (e-sklep)
oraz poprzez inne kanały dostępu zdalnego z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub z użyciem środków
telekomunikacji dronów, telefonów komórkowych, urządzeń
i sprzętu automatyki domowej oraz artykułów gospodarstwa domowego, aparatów i instrumentów elektrycznych,
fotograficznych, optycznych, do ważenie i do mierzenia,
urządzeń sygnalizacyjnych i kontrolnych, oprogramowania
komputerowego na wszelkich nośnikach materiałowych
z wyjątkiem papierowych, urządzeń i systemów do zapamiętywania danych i informacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy
przy sprzedaży.
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(210) 492460
(220) 2018 11 07
(731) PTASIŃSKA PATRYCJA SIÓDME POTY, Wolica
(540) Siódme Poty
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne].
492495
(220) 2018 11 08
FORNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) F FORNIT design. furniture. factory.

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 20 meble.
492523
(220) 2018 11 09
OSOWIECKI RYSZARD ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY JARYS, Olsztyn
(540) JARYS w harmonii ze światłem
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
rolety metalowe, rolety ze stali, rolety okienne zewnętrzne
metalowe, rolety zewnętrzne zwijane z metalu, rolety zaciemniające zewnętrzne z metalu, poziome rolety weneckie
zewnętrzne z metalu, metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe
żaluzje pionowe zewnętrzne metalowe, okienne żaluzje zwijane zewnętrzne, metalowe żaluzje weneckie zewnętrzne,
metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, żaluzje
listwowe poziome zewnętrzne z metalu, żaluzje metalowe
w postaci ukośnych deszczułek, moskitiery metalowe, markizy metalowe, pergole z metalu, bramy żelazne, drzwi bramy żaluzjowe, 11 żaluzje oświetleniowe, żaluzje do odbijania
światła, żaluzje do regulacji światła, 19 niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe rolety antywłamaniowe, rolety zewnętrzne z tworzyw sztucznych, drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, poziome rolety
weneckie zewnętrzne nie z metalu lub tkanin, niemetalowe
żaluzje zewnętrzne i nietekstylne, żaluzje zwijane niemetalowe, żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych,
żaluzje z poziomych listewek zewnętrzne nie z metalu lub
tkanin, moskitiery niemetalowe na drzwi i do okien, szklane
dachy, pergole niemetalowe, bramy garażowe do użytku
domowego niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe,
bramy bezpieczeństwa nie z metalu, 20 rolety papierowe,
rolety austriackie, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne, rolety okienne, rolety bambusowe, rolety zaciemniające
wewnętrzne, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety listewkowe zaciemniające wewnętrzne, rolety okienne tekstylne
wewnętrzne, rolety wykonane z drewna wewnętrzne, rolety
wewnętrzne z polichlorku winylu, rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło, rolety z plecionek drewnianych, żaluzje drewniane, żaluzje wewnętrzne, żaluzje
weneckie wewnętrzne, żaluzje pionowe wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne listwowe, metalowe wewnętrzne żaluzje

29

okienne, metalowe żaluzje weneckie wewnętrzne, żaluzje
z lamelami wewnętrzne, żaluzje listewkowe poziome wewnętrzne na drzwi, poziome żaluzje weneckie wewnętrzne do okien, żaluzje niemetalowe listewkowe do użytku
wewnętrznego, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych
lamelach, poziome żaluzje weneckie wewnętrzne na drzwi,
żaluzje z trzciny, ratami lub bambusa, wewnętrzne żaluzje
z listewek do ochrony przed światłem, żaluzje do wnętrz oraz
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 22 tekstylne żaluzje
zewnętrzne, markizy i brezenty, markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów
syntetycznych, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane
pokrycia, markizy posiadające specjalne filtry pozwalające
na opalanie bez poparzenia, 24 plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, moskitiery, moskitiery zaprawiane insektycydami,
37 montaż żaluzji i rolet, montaż i naprawa żaluzji okiennych.
492539
(220) 2018 11 09
SKOWRONEK WOJCIECH CITECH, Wysiołek
Luborzycki
(540) smart READY
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 27.05.01, 07.01.22
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, naprawy, montaż prefabrykowanych elementów z różnych
materiałów, remonty i adaptacja pomieszczeń z uwzględnieniem energooszczędnych technologii, usługi nadzoru
budowlanego, wynajmowanie maszyn i sprzętu budowlanego, doradztwo w zakresie usług budowlanych, doradztwo
budowlane, 38 transmisja obrazu i dźwięku, utrzymywanie
serwerów, obsługa portali internetowych, świadczenie usług
internetowych, doradztwo w zakresie tworzenia, wdrażania i nadzoru systemów świadczenia usług internetowych,
tworzenie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, usług
internetowych, pośrednictwo w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie obrotu towarami i usługami przy
pomocy przekazu elektronicznego, pośrednictwo w zawieraniu kontraktów przy pomocy przekazu elektronicznego,
udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 41 usługi edukacyjne, organizowanie kursów, szkoleń,
konferencji, pokazów, seminariów, publikacje elektroniczne
on-line książek, instrukcji, materiałów szkoleniowych, usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
nagrywanie filmów na nośnikach elektronicznych, produkcja filmów i programów radiowych, 42 projektowanie
techniczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych,
infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie
ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze
i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego
w tym w zakresie konstrukcji w wyposażenia budynków,
usługi programowania w tym automatyki obiektów, usługi
graficzne, projektowanie graficzne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie
serwisów internetowych, web design, projektowanie stron
korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne

30

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

w tym w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform
integracji biznesowych, wdrażanie systemów zarządzania
treścią działających w oparciu o autorskie oprogramowanie,
testowanie materiałów na zlecenie.
492543
(220) 2018 11 09
WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) WELMAX HEALTH INSPIRATIONS
(510), (511) 11 urządzenia do gotowania, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, urządzenia
do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia
i suszenia, aparatura i urządzenia chłodnicze, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, lodówki, piekarniki, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grille, kuchenny grill elektryczny, grzejące płyty, sokowirówki,
21 naczynia, garnki, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne [komplety],
garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, zamknięcia pokrywek do garnków, rondle, patelnie, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, szybkowary nieelektryczne,
odkurzacze nieelektryczne, serwisy jako zastawa stołowa,
zastawy stołowe, naczynia do picia, naczynia stołowe, kieliszki, szklanki, kubki, kufle, lodówki turystyczne i przenośne
nieelektryczne, 24 pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka,
narzuty, pledy, kołdry, pokrycia na materace, tkaniny wełniane, tkaniny obiciowe, firanki, kotary na drzwi, pokrowce
ochronne na meble, obrusy niepapierowe.
(210)
(731)

492560
(220) 2018 11 12
WYPCHŁO PRZEMYSŁAW FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, Szczecin
(540) OLYSUPPS
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych.
492561
(220) 2018 11 12
WYPCHŁO PRZEMYSŁAW FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, Szczecin
(540) EFEKTZ
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy
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dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych.
492563
(220) 2018 11 11
SZWONDER PATRYK SZWONDER NIERUCHOMOŚCI,
Łaskarzew
(540) NIERUCHOMOŚCI PO ZNAJOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo u zakresie zarządzania personelem, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 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, outsourcing [doradztwo biznesowe], poszukiwania w zakresie patronatu, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 agencje ściągania
wierzytelności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], organizowanie finansowania
projektów budowlanych, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu
infrastruktury, 37 usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych i remontowych, nadzór budowlany, budownictwo przemysłowe, budynki biurowe, budowa pawilonów
i sklepów targowych, budowa i naprawy magazynów, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni dróg, instalowanie
i naprawy urządzeń do nawadniania, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, 42 usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, badania
techniczne, przeglądy techniczne, pomiary geodezyjne, badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska
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naturalnego, usługi architektoniczne, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi graficzne, wzornictwo
przemysłowe, projektowanie dekoracji wnętrz.
492564
(220) 2018 11 11
SZWONDER PATRYK SZWONDER NIERUCHOMOŚCI,
Łaskarzew
(540) POLSKA PLATFORMA MEDIACJI
(210)
(731)
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opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, przeglądy techniczne, pomiary geodezyjne, badania
geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi architektoniczne, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi graficzne, wzornictwo
przemysłowe, projektowanie dekoracji wnętrz, 45 mediacje,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, badania prawne, licencjonowanie
technologii, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
492566
(220) 2018 11 12
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) CRAFTER

(210)
(731)

(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo u zakresie zarządzania personelem, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 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, outsourcing [doradztwo biznesowe], poszukiwania w zakresie patronatu, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 agencje ściągania
wierzytelności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], organizowanie finansowania
projektów budowlanych, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauczanie indywidualne, usługi
w zakresie szkoleń inżynieryjnych, 42 usługi inżynieryjne,

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego
rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski CD-ROM, dyski wideo, taśmy
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski
cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe,
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optycz-
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ne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komputerowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MIM, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fotote-
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legrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne,
magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe,
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
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gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
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reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna,
retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej,
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych,
transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych,
telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach
danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie,
telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego
centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego
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z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości
internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka,
w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych,
w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej
transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych,
produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo,
publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji
elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez
rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie,
usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie
akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla
środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także
organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowot-

Nr ZT06/2019

nych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza
podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki
żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków
i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo
i informacji o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku
promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony
środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii
zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania
danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników
po programach, projektowanie i pisanie stron domowych
i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług
internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej
przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.
(210) 492567
(220) 2018 11 12
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-Si, KR
(540) Samsung Pet Care Edition
(510), (511) 7 odkurzacze roboty, zmywarki do użytku domowego, pralki do użytku domowego, odkurzacze, torby
do odkurzaczy, skraplacze zewnętrzne, mianowicie zewnętrzne skraplacze powietrzne do klimatyzatorów.
492601
(220) 2018 11 13
GWÓŹDŹ IZABELA FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA INTERTRANS, Kielce
(540) INTERTRANS
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy jako naprawy
i konserwacja maszyn budowlanych, usługi instalacyjne jako
instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanaliza-
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cyjnych, sanitarnych, deszczowych, teletechnicznych, gazowych, elektrycznych, drenarskich, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży.
492691
(220) 2018 11 14
EKSPLOATACJA SUROWCÓW DROGOWYCH
I MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drochów Górny
(540) Eksploatacja Surowców Drogowych i Mineralnych
ESDIM Sp. z o.o.
(210)
(731)

35

(531) 26.04.03, 26.03.02, 26.05.10, 26.15.05, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wynajem domów i mieszkań, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, 42 projektowanie budowlane,
projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, usługi nadzoru architektonicznego, doradztwo dotyczące projektowania, 44 projektowanie terenów zielonych i parków krajobrazowych.
492934
(220) 2018 11 21
BBH BIOTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) APIGEN ROYAL
(210)
(731)

(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 40 obróbka materiałów.
(210) 492710
(220) 2018 11 15
(731) SAS FINANCIERE BATTEUR, Herouville Saint - Clair, FR
(540) Allergyl
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, higieniczne i pielęgnacyjne, serum fizjologiczne do przemywania oczu i nosa,
tabletki, syropy, spraye do nosa, aerozole do nosa, aerozole
sproszkowane do nosa, płyny do przemywania oczu, kremy, kremy atopowe, wszystkie wyżej wskazane do walki
z alergiami.
492738
(220) 2018 11 15
CEZARY DĄBROWSKI, ŁUKASZ BEREDA IDEA
SHUTTERS SPÓŁKA CYWILNA, Nowe Lipiny
(540) ideashutters
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.17, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 okiennice niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna okiennic.
492739
(220) 2018 11 15
CEZARY DĄBROWSKI, ŁUKASZ BEREDA IDEA
SHUTTERS SPÓŁKA CYWILNA, Nowe Lipiny
(540) IDEA SHUTTERS
(510), (511) 19 okiennice niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna okiennic.

(210)
(731)

(210) 492917
(220) 2018 11 21
(731) KOŁODZIEJCZAK IGA, Szczecin
(540) ARCHMOTIV

(531) 03.13.04, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, zarówno w postaci płynnej, półpłynnej jak i stałej, w szczególności kosmetyki do pielęgnacji skóry, w tym między innymi kremy do twarzy, ciała i rąk,
mleczka, emulsje, żele, zole, sera, toniki kosmetyczne, 5 wyroby medyczne i produkty lecznicze, zarówno w postaci
płynnej, półpłynnej jak i stałej, w szczególności maści, kremy,
mleczka, emulsje, żele, zole, sera i toniki o właściwościach
leczniczych, ochronnych, przeciwzapalnych lub przeciwbólowych, 35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, udostępnianie porad dotyczących
konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 42 testowanie
kosmetyków, kontrola kosmetyków, badania w dziedzinie
kosmetyki, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania w dziedzinie kosmetologii, badania laboratoryjne
w dziedzinie kosmetyki, analiza laboratoryjna w dziedzinie
kosmetyków, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób
trzecich, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

492935
(220) 2018 11 21
INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR,
Bydgoszcz
(540) BB BEJCA BYDGOSKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 bejce, preparaty chemiczne do konserwacji, barwienia, ozdoby i ochrony, drewna i materiałów
drewnopochodnych.
(210) 492937
(220) 2018 11 21
(731) GUGAŁO LESZEK, Kraków
(540) BULL HORN

(531) 01.01.03, 03.04.04, 03.04.13, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 12 bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty
do samochodów, bagażniki na rowery do samochodów.
492954
(220) 2018 11 22
200+ TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) 200+ TEAM

(210)
(731)

(531) 17.05.17, 27.05.01, 27.07.01, 24.13.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki czystości, środki chemiczne do mycia
i pielęgnacji pojazdów, preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapachowe do pojazdów, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, kosmetyki, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 zarządzanie flotą pojazdów, doradztwo biznesowe dot. floty pojazdów, administracja biznesowa w zakresie
transportu i dostaw oraz wypożyczania samochodów: udostępnianie informacji biznesowych, organizowanie i prowadzenie spraw związanych z flotą pojazdów, w szczególności
w zakresie wynajmowania, zamawiania i dostarczania pojazdów oraz zwrotu wynajętych pojazdów, usługi sprzedaży
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pojazdów, aut, motocykli, części i akcesoriów do pojazdów,
akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, usługi handlu
detalicznego związane z pojazdami, częściami i akcesoriami do pojazdów, paliwami i smarami, sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż
katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: pojazdy, środki transportu,
części, akcesoria i osprzęt do pojazdów, samochody, części
i akcesoria do samochodów, rowery, motorowery, skutery,
motocykle, quady - oraz części, akcesoria i osprzęt do nich,
środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparaty
do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapachowe do pojazdów, paliwa, paliwa stałe, ciekłe i gazowe, oleje, smary,
płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące i antykorozyjne,
odmrażacze do szyb i zamków samochodowych, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły gospodarstwa
domowego, odzież, torby, portfele, parasole, kosmetyki, gry,
zabawki, aukcje samochodowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, badania
biznesowe, usługi aukcyjne, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówienia
towarów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji sortowania i kompilacji danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, udostępnianie informacji i wiadomości
dot. handlu i sprzedaży towarów i usług za pomocą portalu
internetowego, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 37 usługi w zakresie
serwisowania, naprawy oraz przeglądów pojazdów, obsługa
i naprawy samochodów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawy powypadkowe, usługi blacharskie i lakiernicze, usługi stacji obsługi pojazdów, pomoc drogowa, myjnie
samochodowe, czyszczenie i mycie samochodów, naprawa,
konserwacja i tankowanie pojazdów, naprawa pojazdów
w ramach usług pomocy drogowej, usługi pomocy drogowej, mianowicie: naprawy pojazdów, wymiana opon, awaryjne dostarczanie paliwa, usługi świadczone przez stacje
obsługi samochodów, mianowicie naprawy, przegląd, tankowanie, konserwacja, mycie pojazdów, stacje naprawy samochodów, przeglądy pojazdów, usługi wulkanizacyjne, naprawa kół, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww.
usług, 39 usługi wynajmu samochodów, usługi w zakresie
wypożyczania samochodów, transport, transport pasażerski,
wypożyczanie środków transportu, czarterowanie pojazdów
podróżnych, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów, pojazdy (wypożyczanie -), rezerwacja samochodów do wynajęcia, transport wynajętych
samochodów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi
agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi lokalizacji pojazdów: wynajem samochodów, wynajem przyczep
do przewozu samochodów, wynajem przyczep, wynajem
pojazdów transportowych, wynajem motocykli, wynajem
autokarów, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, wypożyczanie
części pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych, za-
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pewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów,
wypożyczanie rowerów, pakowanie i składowanie towarów,
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, akcje ratunkowe, holowanie
i ratownictwo, przewożenie i dostarczanie towarów, transport pasażerski, parkowanie, przechowywanie pojazdów,
usługi kierowców, usług pomocy drogowej w zakresie holowania, dostawy kluczyków, wynajem sprzętu GPS do celów
nawigacyjnych, organizowanie wycieczek turystycznych,
usługi biur podróży, planowanie tras podróży, usługi zarządzania transportem, mianowicie planowanie i koordynowanie w zakresie transportu osób na rzecz osób trzecich, usługi
rezerwacji on-line transportu, udzielanie informacji dotyczących podróży, konsultacje w .zakresie transportu, informacja
o transporcie, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, usługi turystyczne,
organizowanie podróży, prowadzenie biur turystycznych,
pośrednictwo turystyczne, organizowanie turystyki krajowej
i zagranicznej, organizowanie imprez turystycznych, wycieczek, rejsów, rajdów, wczasów, obozów, kolonii, pobytów
biznesowych, informacja turystyczna i podróżna, świadczenie usług przewodników turystycznych i pilotażu, rezerwacja
miejsc podróży, rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych,
autokarowych, promowych, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, szkolenia kierowców, szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa jazdy samochodem, organizowanie wyścigów samochodowych i motocyklowych, organizacja rajdów
samochodowych i motocyklowych, organizowanie rajdów,
tras i wyścigów, organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi, organizowanie konkursów, organizowanie uroczystości, usługi
wydawnicze i reporterskie, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, publikowanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów
radiowych i telewizyjnych, działalność wydawnicza w formie
elektronicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz w formie papierowej, organizowanie
wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, zlotów, szkoleń, warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawanie
nagród, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem
Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku
w zakresie edukacji, kształcenia i rozrywki, usługi kształcenia
interaktywnego, gry on-line, informacja o ww. usługach.
(210) 492967
(220) 2018 11 22
(731) GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) REYMIX
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, cement hydrauliczny, mieszanki cementowe, materiały cementujące,
cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa
do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, preparaty cementujące, cement
do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.
(210)
(731)

492971
(220) 2018 11 22
QUALITIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna
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(540) P PLATINIUM GYM & FITNESS

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych, usługi trenera osobistego, usługi siłowni, instruktaż w zakresie gimnastyki, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, wynajmowanie obiektów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego.
(210) 492979
(220) 2018 11 22
(731) STĘPIEŃ BARTŁOMIEJ RAGLAN, Nowe Bystre
(540) Raglan

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 miód, miód naturalny.
492981
(220) 2018 11 22
UMA POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Park OSTROWSKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 sprzedaż nieruchomości, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budownictwo mieszkaniowe, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 42 projektowanie
budowlane, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej.
(210) 492991
(220) 2018 11 22
(731) PRZEWORSKA-GÓRSKA AGATA HOME CARE, Nysa
(540) HOME CARE
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(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu pojazdami, 36 doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, pośrednictwo handlu
nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi administrowania i zarządzana domami czynszowymi, usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, budynkami, domami, usługi administrowania
i zarządzania lokalami niemieszkalnymi, usługi w zakresie
dzierżawy lub wynajmu mieszkań i nieruchomości, nabywanie nieruchomości dla osób trzecich, usługi agencji nieruchomości, usługi administrowania sprawami finansowymi
nieruchomości, zarządzanie majątkiem, 37 naprawa pojazdów, konserwacja pojazdów, 39 transport krajowy i międzynarodowy towarów.
(210) 492992
(220) 2018 11 22
(731) RZEPECKI MAREK BASEN HURT, Wysogotowo
(540) TEBAS

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line)
oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: preparaty i substancje do: uzdatniania, oczyszczania,
filtracji i zmiękczania wody, preparaty chemiczne, substancje
mineralne, substancje roślinne do: oczyszczania, uzdatniania,
filtracji lub zmiękczania wody, środki czyszczące i uzdatniające wodę, środki chemiczne do czyszczenia wody i basenów,
chlor, aktywny tlen, testery wody, chemiczne odczynniki
i preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, papier odczynnikowy, preparaty chemiczne i substancje mineralne do filtracji, uformowane materiały ceramiczne do filtrowania, środki do konserwacji ceramiki, betonu i cementu z wyjątkiem farb i olejów, masy klejowe, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do posadzek i ścian, do płytek ceramicznych i kamieni naturalnych,
do wykładzin syntetycznych, PCW i drewna, kleje do tapet,
preparaty do klejenia i gruntowania, spoiwa i zaprawy
do gruntowania i wykańczania powierzchni, preparaty
do odklejania, fugi, wypełniacze do fug, silikony, żele do zmywania farb i klejów, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
konserwujące oraz wodoszczelne stosowane w murarstwie,
cement, zaprawy cementowe, szpachlówki, dodatki uszlachetniające do szpachlówek, środki do usuwania zanieczyszczeń cementowych, spoiwa do betonu, wzmacniacze
do podkładów betonowych, upłynniacze betonów, dodatki
do betonów przeciw zamarzaniu, środki przeciw wysychaniu
betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki
opóźniające i przyspieszające wiązanie betonu, środki antymrozowe do betonu, preparaty wodouszczelniające do cementu i do murów, środki zabezpieczające przed wilgocią
w murach, zaprawy do izolacji przeciwwilgociowej, baseny
kąpielowe metalowe, konstrukcje metalowe do basenów kąpielowych, kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe,
budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne,
pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
zawory wielodrogowe metalowe, rolki i prowadnice metalowe, drabiny i poręcze metalowe, drabiny i poręcze basenowe, wykładziny metalowe, drzwi i okna metalowe, metale
nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe
z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, towary z metali nie-
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szlachetnych nie ujęte w innych klasach, maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), narzędzia ręczne o napędzie innym
niż ręczny, przyrządy, narzędzia ręczne i przyrządy ręczne
z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym
i pneumatycznym, przepusty, pompy, pompy basenowe,
pompy na sprężone powietrze, pompki napowietrzające
do basenów lub akwariów oraz części do pompek, filtry, maszyny do filtrowania, urządzenia do filtrowania basenów lub
akwariów, wkłady filtrujące, wkłady do urządzeń filtrujących,
odkurzacze, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze automatyczne, skimmery, skimmery basenowe, maszyny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia
z napędem hydraulicznym oraz z napędem spalinowym,
maszyny i urządzenia wielofunkcyjne do pielęgnacji posadzek, automaty szorująco - zbierające, urządzenia do zamiatania dużych powierzchni, zamiatarki, maszyny jednotarczowe czyszcząco -polerujące, maszyny szorująco -zbierające,
urządzenia parowe do czyszczenia powierzchni, urządzenia
do czyszczenia powierzchni pod wysokim ciśnieniem, elektryczne froterki do parkietów, urządzenia do czyszczenia pojazdów, elektryczne urządzenia do pastowania i froterowania, elektryczne polerki, oprzyrządowanie do odkurzaczy
i urządzeń czyszczących, termometry, automaty dozujące,
sterowniki, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno- sterujące, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, urządzenia do gaszenia ognia,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, urządzenia masażu
wodnego, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny
do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny z wirowym
ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien, kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice,
brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni
tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty,
sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne,
deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia kompaktowe
złożone z miski ustępowej i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, młynki
na odpadki, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele
prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby sanitarne, urządzenia do filtrowania basenów lub akwariów, filtry do wody, suszarki, fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria
do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki,
wężyki, instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania
wody, urządzenia dozujące środki odkażające w toaletach,
urządzenia dozujące chemię w basenach i instalacjach sanitarnych, ogrzewacze wody, urządzenia do ogrzewania wody
w basenach, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory,
piece, grzałki, suszarki, bojlery, sprzęt oświetleniowy, lampy,
abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, oświetlenie basenów, fontann, akwariów i zbiorników wodnych,
oświetlenie wodoodporne, lampy UV, kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniają-

Nr ZT06/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ce, pakuły, materiały izolacyjne, rury i przewody giętkie niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, uszczelki do rur, złączki niemetalowe do rur, uszczelki, zawory, materiały uszczelniające i izolacyjne do celów budowlanych w tym masy
uszczelniające, pianki, kity, taśmy uszczelniające, arkusze materiałów izolacyjnych, folie uszczelniające oraz płyty i korpusy dźwiękochłonne, ościeżyny izolacyjne, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, styropian, poliuretan, wełna szklana,
wełna mineralna, kity, farby, lakiery, oleje, pianki, masy, taśmy,
tkaniny, zaprawy, papier, wata szklana, filc, wełna i folie izolacyjne, węże, przykrycia i obiciowe materiały z gumy i tworzyw sztucznych, baseny kąpielowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe do basenów kąpielowych, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, złączki PCW, rury PCW, zawory wielodrogowe niemetalowe, rolki i prowadnice niemetalowe, folia
budowlana, żwir, piasek, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle,
płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień
sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty kamienne, tablice
kamienne, parapety, płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń,
obudowy kominków, zlewy kompozytowe, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy
wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy
do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności,
tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, wykładziny budowlane niemetalowe, płyty z gipsokartonu, z gipsu
włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe,
płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, kamienie ozdobne, figurki z kamienia, betonu lub marmuru stosowane w akwarystyce, drabiny, poręcze
z drzewa lub tworzyw sztucznych, drabiny i poręcze basenowe z drzewa lub tworzyw sztucznych, meble, szafki do przebieralni, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych
klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte
w innych klasach, urządzenia rozpylające, zraszacze do roślin,
narzędzia ręczne do czyszczenia i sprzątania, odkurzacze
ręczne, urządzenia nieelektryczne do czyszczenia obuwia,
szczotki, szmatki, ścierki i gąbki do czyszczenia i sprzątania,
drabiny sznurowe, siatki, sieci i sidła, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych
klasach), materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem
gum lub tworzyw sztucznych), nie przerobione tekstylne
materiały włókiennicze, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, baseny nadmuchiwane,
artykuły do gier i zabaw w basenach kąpielowych, elementy
do budowy basenów, akcesoria i wyposażenie basenów, baseny gotowe, baseny z rynną, wykładziny basenowe, rolki
zwijające do basenów, filtry basenowe, pompy i sterowniki
do basenów, ogrzewanie basenowe, środki chemiczne
do czyszczenia, mycia, pielęgnacji i dezynfekcji basenów,
środki do czyszczenia wody w basenach, sprzęt i akcesoria
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do czyszczenia i pielęgnacji basenów, usługi w zakresie reklamy i promocji, agencje eksportowo-importowe, agencje informacji handlowej, pośrednictwo handlowe, aukcje publiczne, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, badania rynku
i opinii publicznej, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, usługi montażowe, usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami budowlanymi, usługi w zakresie generalnego
wykonawstwa inwestycji budowlano-montażowych, usługi
remontowe, naprawy, modernizacje i konserwacja obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania basenów,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, modernizacje, naprawy, regeneracja i remonty basenów, usługi oraz roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod
budowę, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych, układanie nawierzchni, budowa mostów i tuneli,
budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
klimatyzacyjnych, wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń
i sprzętu budowlanego, informacja budowlana, doradztwo
w zakresie usług remontowych, napraw, modernizacji i konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych oraz basenów.
(210) 492993
(220) 2018 11 22
(731) RZEPECKI MAREK BASEN HURT, Wysogotowo
(540) TEBAS THE FUTURE IS NOW

(531) 26.05.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line)
oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: preparaty i substancje do: uzdatniania, oczyszczania,
filtracji i zmiękczania wody, preparaty chemiczne, substancje
mineralne, substancje roślinne do: oczyszczania, uzdatniania,
filtracji lub zmiękczania wody, środki czyszczące i uzdatniające wodę, środki chemiczne do czyszczenia wody i basenów,
chlor, aktywny tlen, testery wody, chemiczne odczynniki
i preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, papier odczynnikowy, preparaty chemiczne i substancje mineralne do filtracji, uformowane materiały ceramiczne do filtrowania, środki do konserwacji ceramiki, betonu i cementu z wyjątkiem farb i olejów, masy klejowe, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do posadzek i ścian, do płytek ceramicznych i kamieni naturalnych,
do wykładzin syntetycznych, PCW i drewna, kleje do tapet,
preparaty do klejenia i gruntowania, spoiwa i zaprawy
do gruntowania i wykańczania powierzchni, preparaty
do odklejania, fugi, wypełniacze do fug, silikony, żele do zmywania farb i klejów, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
konserwujące oraz wodoszczelne stosowane w murarstwie,
cement, zaprawy cementowe, szpachlówki, dodatki uszlachetniające do szpachlówek, środki do usuwania zanieczyszczeń cementowych, spoiwa do betonu, wzmacniacze
do podkładów betonowych, upłynniacze betonów, dodatki
do betonów przeciw zamarzaniu, środki przeciw wysychaniu
betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki
opóźniające i przyspieszające wiązanie betonu, środki antymrozowe do betonu, preparaty wodouszczelniające do cementu i do murów, środki zabezpieczające przed wilgocią
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w murach, zaprawy do izolacji przeciwwilgociowej, baseny
kąpielowe metalowe, konstrukcje metalowe do basenów kąpielowych, kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe,
budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne,
pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
zawory wielodrogowe metalowe, rolki i prowadnice metalowe, drabiny i poręcze metalowe, drabiny i poręcze basenowe, wykładziny metalowe, drzwi i okna metalowe, metale
nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe
z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych, maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania
i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych),
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, przyrządy, narzędzia ręczne i przyrządy ręczne z napędem elektrycznym,
hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, przepusty, pompy, pompy basenowe, pompy na sprężone powietrze, pompki napowietrzające do basenów lub akwariów
oraz części do pompek, filtry, maszyny do filtrowania, urządzenia do filtrowania basenów lub akwariów, wkłady filtrujące, wkłady do urządzeń filtrujących, odkurzacze, odkurzacze
przemysłowe, odkurzacze automatyczne, skimmery, skimmery basenowe, maszyny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia z napędem hydraulicznym oraz z napędem spalinowym, maszyny i urządzenia
wielofunkcyjne do pielęgnacji posadzek, automaty szorująco - zbierające, urządzenia do zamiatania dużych powierzchni, zamiatarki, maszyny jednotarczowe czyszcząco -polerujące, maszyny szorująco -zbierające, urządzenia parowe
do czyszczenia powierzchni, urządzenia do czyszczenia powierzchni pod wysokim ciśnieniem, elektryczne froterki
do parkietów, urządzenia do czyszczenia pojazdów, elektryczne urządzenia do pastowania i froterowania, elektryczne polerki, oprzyrządowanie do odkurzaczy i urządzeń
czyszczących, termometry, automaty dozujące, sterowniki,
urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno- sterujące, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
instalacje sanitarne, urządzenia masażu wodnego, wanny
kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, wanny
z hydromasażem, wanny z wirowym ruchem wody, jacuzzi,
osprzęt i wyposażenie do wanien, kabiny natryskowe, kabiny
prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, wanno-kabiny,
urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek,
postumenty i półpostumenty, sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej
i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, młynki na odpadki, krany i baterie:
umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe, armatura
sanitarna, wyroby sanitarne, urządzenia do filtrowania basenów lub akwariów, filtry do wody, suszarki, fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki, instalacje i aparatura
sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, urządzenia dozujące
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środki odkażające w toaletach, urządzenia dozujące chemię
w basenach i instalacjach sanitarnych, ogrzewacze wody,
urządzenia do ogrzewania wody w basenach, wentylatory,
klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece, grzałki, suszarki,
bojlery, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, oświetlenie basenów, fontann, akwariów i zbiorników wodnych, oświetlenie wodoodporne, lampy UV, 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 i przewody
giętkie niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, uszczelki
do rur, złączki niemetalowe do rur, uszczelki, zawory, materiały uszczelniające i izolacyjne do celów budowlanych w tym
masy uszczelniające, pianki, kity, taśmy uszczelniające, arkusze materiałów izolacyjnych, folie uszczelniające oraz płyty
i korpusy dźwiękochłonne, ościeżyny izolacyjne, taśmy
uszczelniające do okien i drzwi, styropian, poliuretan, wełna
szklana, wełna mineralna, kity, farby, lakiery, oleje, pianki,
masy, taśmy, tkaniny, zaprawy, papier, wata szklana, filc, wełna i folie izolacyjne, węże, przykrycia i obiciowe materiały
z gumy i tworzyw sztucznych, baseny kąpielowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe do basenów kąpielowych, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, złączki PCW, rury PCW, zawory
wielodrogowe niemetalowe, rolki i prowadnice niemetalowe, folia budowlana, żwir, piasek, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki,
kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur,
granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, zlewy kompozytowe,
szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe,
drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa,
płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy
szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, wykładziny budowlane niemetalowe, płyty z gipsokartonu, z gipsu
włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe,
płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, kamienie ozdobne, figurki z kamienia, betonu lub marmuru stosowane w akwarystyce, drabiny, poręcze
z drzewa lub tworzyw sztucznych, drabiny i poręcze basenowe z drzewa lub tworzyw sztucznych, meble, szafki do przebieralni, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa,
nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, urządzenia rozpylające, zraszacze do roślin, narzędzia ręczne
do czyszczenia i sprzątania, odkurzacze ręczne, urządzenia
nieelektryczne do czyszczenia obuwia, szczotki, szmatki,
ścierki i gąbki do czyszczenia i sprzątania, drabiny sznurowe,
siatki, sieci i sidła, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych klasach), materiały
na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw
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sztucznych), nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby
choinkowe, baseny nadmuchiwane, artykuły do gier i zabaw
w basenach kąpielowych, elementy do budowy basenów,
akcesoria i wyposażenie basenów, baseny gotowe, baseny
z rynną, wykładziny basenowe, rolki zwijające do basenów,
filtry basenowe, pompy i sterowniki do basenów, ogrzewanie basenowe, środki chemiczne do czyszczenia, mycia, pielęgnacji i dezynfekcji basenów, środki do czyszczenia wody
w basenach, sprzęt i akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji
basenów, usługi w zakresie reklamy i promocji, agencje eksportowo-importowe, agencje informacji handlowej, pośrednictwo handlowe, aukcje publiczne, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, badania rynku i opinii publicznej, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, usługi montażowe, usługi
w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji
i nadzoru nad przedsięwzięciami budowlanymi, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlano-montażowych, usługi remontowe, naprawy, modernizacje
i konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi
budowania basenów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
modernizacje, naprawy, regeneracja i remonty basenów,
usługi oraz roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie wykopów
i wierceń geologiczno-inżynieryjnych, układanie nawierzchni, budowa mostów i tuneli, budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych,
wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego, informacja budowlana, doradztwo w zakresie usług
remontowych, napraw, modernizacji i konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych oraz basenów.
492999
(220) 2018 11 23
AGSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) ARTYSTYCZNA SZKOŁA ROZWOJU ASR

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 opracowywanie programów edukacyjnych,
organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowanie
spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych i edukacyjnych, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, usługi w zakresie: edukacji, pokazów
kształcenia praktycznego, nauczania, organizacji konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacji spektakli, organizacji wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisania scenariuszy, nauczania przedszkolnego, publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, rozrywki, organizacji obozów
wakacyjnych w zakresie rozrywki, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi związane z wykonywaniem
i drukowaniem zdjęć, tworzeniem fotoreportaży, sprzedażą
książek i zabawek edukacyjnych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, kursów, warsztatów, szkoleń i innych

41

pozaszkolnych form kształcenia, organizowanie wystaw dla
celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji.
493003
(220) 2018 11 23
METS & FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WARSAW METS
(210)
(731)

(531) 06.07.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież codzienna,
odzież wiatroszczelna, okrycia głowy z daszkiem, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie inne niż sportowe, koszule sportowe, komplety sportowe, czapki sportowe, odzież
w stylu sportowym, odzież treningowa, obuwie do celów
rekreacji, koszulki, kurtki, odzież do futbolu amerykańskiego, obuwie do futbolu amerykańskiego, spodnie do futbolu amerykańskiego, getry do futbolu amerykańskiego,
spodenki do futbolu amerykańskiego, koszulki do futbolu
amerykańskiego, 28 maskotki, gry, gry sportowe, gry towarzyskie, sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawiania
sportu, sprzęt do treningów sportowych, ochraniacze
do futbolu amerykańskiego, akcesoria do futbolu amerykańskiego, piłki do futbolu amerykańskiego, rękawice
do futbolu amerykańskiego, 35 marketing imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, organizacja targów, wystaw i kongresów, usługi
menedżerskie dla sportowców, publikowanie materiałów
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, zarządzanie biznesowe na rzecz
zawodowych sportowców, zarządzanie klubami sportowymi, zarządzanie klubami sportowymi futbolu amerykańskiego, marketing imprez i wydarzeń dotyczących
futbolu amerykańskiego, działalność reklamowa w zakresie futbolu amerykańskiego, 41 usługi wydawnicze,
elektroniczne usługi wydawnicze, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja sportowa,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obozy sportowe,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą
strony internetowej, usługi klubów sportowych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, świadczenie usług
sportowych i rekreacyjnych w zakresie futbolu amerykańskiego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe w zakresie futbolu amerykańskiego, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy w zakresie futbolu amerykańskiego, obozy sportowe w zakresie futbolu amerykańskiego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych w zakresie futbolu amerykańskiego.
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(210) 493012
(220) 2018 11 23
(731) PRZYSIECKI RADOSŁAW, Mogilany
(540) [N] STREFA ENDURO

Nr ZT06/2019

493044
(220) 2018 11 23
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Orły Harnasia
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, zarządzanie kosztami medycznymi, 41 porady w zakresie edukacji lub
kształcenia doradztwa zawodowego, edukacja, informacje
o edukacji, edukacja [nauczanie], instruktaże, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, kształcenie praktyczne [pokazy], publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, tłumaczenia, poradnictwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], 42 laboratoria medyczne, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury
diagnostycznej, badania naukowe do celów medycznych,
medyczne badania naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie
badań medycznych, 44 usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, kliniki medyczne, badania medyczne, wypożyczanie
instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie
chirurgii, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, medyczna opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia,
placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, szpitale,
usługi terapeutyczne, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, wykonywanie
i przeprowadzanie badań medycznych.

(210) 493097
(220) 2018 11 26
(731) DIB NASER, Warszawa
(540) NASMED

(210) 493098
(220) 2018 11 26
(731) DIB NASER, Warszawa
(540)

(531) 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, medyczne narzędzia ręczne,
aparatura do anestezjologii, bandaże elastyczne, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, nici chirurgiczne, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, drenujące rurki
do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych,
elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, fotele
lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne,
igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające
się ze sztucznych materiałów, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne,
kompresory [chirurgia], kompresy termoelektryczne [chirurgia], lasery do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty do sztucznego oddychania, odzież
kompresyjna, opaski podtrzymujące [bandaże], aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe,
prześcieradła chirurgiczne, prowadnice do celów medycznych, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, aparaty
radiologiczne do celów medycznych, ekrany radiologiczne
do celów medycznych, rurki drenujące do celów medycznych, skalpele, sondy [chirurgia], termoelektryczne kompresy [chirurgia], aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,
aparaty i instrumenty urologiczne, igły do zszywania, materiały do zszywania, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej

(531) 05.03.11, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, medyczne narzędzia ręczne,
aparatura do anestezjologii, bandaże elastyczne, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, nici chirurgiczne, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, drenujące rurki
do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych,
elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, fotele
lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne,
igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające
się ze sztucznych materiałów, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne,
kompresory [chirurgia], kompresy termoelektryczne [chirurgia], lasery do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty do sztucznego oddychania, odzież
kompresyjna, opaski podtrzymujące [bandaże], aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe,
prześcieradła chirurgiczne, prowadnice do celów medycznych, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, aparaty

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 39 turystyka, organizowanie wycieczek, wypożyczanie samochodów i motocykli, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, zawodów sportowych, usługi trenerskie.
(210)
(731)

Nr ZT06/2019
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radiologiczne do celów medycznych, ekrany radiologiczne
do celów medycznych, rurki drenujące do celów medycznych, skalpele, sondy [chirurgia], termoelektryczne kompresy [chirurgia], aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,
aparaty i instrumenty urologiczne, igły do zszywania, materiały do zszywania, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, zarządzanie kosztami medycznymi, 41 porady w zakresie edukacji lub
kształcenia doradztwa zawodowego, edukacja, informacje
o edukacji, edukacja [nauczanie], instruktaże, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, kształcenie praktyczne [pokazy], publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, tłumaczenia, poradnictwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], 42 laboratoria medyczne, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury
diagnostycznej, badania naukowe do celów medycznych,
medyczne badania naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie
badań medycznych, 44 usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, kliniki medyczne, badania medyczne, wypożyczanie
instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie
chirurgii, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, medyczna opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia,
placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, szpitale,
usługi terapeutyczne, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, wykonywanie
i przeprowadzanie badań medycznych.

noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, ubiory chroniące przed ogniem, zatyczki do uszu
chroniące przed hałasem, 25 apaszki, bandany na szyję,
bielizna, bluzy, buty, buty filcowe, czapki, fartuchy, getry, kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze, kombinezony, koszule,
koszulki, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież, odzież
przeciwdeszczowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, paski, pasy, peleryny, płaszcze, podkoszulki, poncza, potniki,
półbuty, prochowce, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki,
spodnie, swetry, szale, szaliki, szelki, trykoty, T-shirty, walonki,
ubrania, 35 reklama radiowa i telewizyjna, reklama bilboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, reklama
za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu następujących
towarów: apteczki, kaski ochronne, maski ochronne, nakrycia
głowy, obuwie, obuwie ochronne, ochraniacze części ciała,
odzież, odzież ochronna, odzież przeciwdeszczowa, odzież
kuloodporna, okrycia wierzchnie, okulary, okulary ochronne,
paski, pasy, pasy na narzędzia, ręczniki, rękawice ochronne,
rękawiczki, słuchawki ochronne, taśmy izolacyjne, taśmy klejące, taśmy ostrzegawcze, torby monterskie, ubrania, zatyczki
do uszu chroniące przed hałasem, import.

493100
(220) 2018 11 26
WENTA ŁUKASZ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MEGACHATY, Lębork
(540) K KOZAR ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 19 drewno na profile, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, drewno budowlane, podłogi niemetalowe, deski podłogowe [drewniane], konstrukcje budowlane niemetalowe, korek aglomerowany do budownictwa,
sklejka, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie.

(210)
(731)

493103
(220) 2018 11 26
NINGBO HELONG NEW MATERIAL CO., LTD,
Zhouxiang, CN
(540) HONORWOOD
(210)
(731)

493106
(220) 2018 11 26
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) NeoMag
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czapki ochronne, gogle ochronne, kamizelki
kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kaski ochronne, kombinezony ochronne, maski ochronne, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, maski ochronne, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, obuwie ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze części ciała, ochraniacze
przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, odzież
ochronna, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem,
odzież kuloodporna, okulary, okulary ochronne, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, plandeki ratownicze, rękawice ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami,
siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, słuchawki na uszy, tarcze odblaskowe

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli.
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(210) 493109
(220) 2018 11 26
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) RYCKI KONESER
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.

Nr ZT06/2019

(540) harctur www.harctur.pl

(210) 493111
(220) 2018 11 26
(731) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz
(540) POLDERMA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła
lecznicze, szampony, żele pod prysznic, żel oczyszczający,
mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejek do ciała,
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, sole
do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg. preparaty do pielęgnacji paznokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu,
wosk do masażu, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka
do włosów, serum, toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosmetyczne, krem
do ciała, krem do twarzy, krem do stóp, krem do rąk, olejki
eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne,
kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda zapachowa,
preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do makijażu, cienie do powiek, linery, kredki do oczu, konturówki
do oczu, podkład do twarzy, puder, róż do policzków, błyszczyki, pomadka do ust, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, wosk do depilacji, lakiery do paznokci, 10 aparaty i instrumenty medyczne, urządzenia elektromedyczne,
urządzenia do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy,
urządzenia do leczenia cellulitu, aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy do masażu, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu
wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia
do masażu ciała, przyrządy do leczniczych ćwiczeń fizycznych, aparaty i przyrządy do fizjoterapii i fizykoterapii, urządzenia terapeutyczne, urządzenia do terapii cieplnych, urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego, lampy do celów
leczniczych oraz urządzenia do światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i elektroterapii, pasy do celów leczniczych, pasy
elektryczne do celów leczniczych, przyrządy do hydroterapii, 44 usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, SPA, usługi kosmetyczne,
salony piękności, usługi kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej
i upiększającej, usługi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
twarzy i ciała, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych
i kosmetycznych włosów i skóry głowy, usługi pielęgnacji
dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depilacja, usługi
w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, udzielanie
porad z zakresu kosmetyki, porady dietetyczne, usługi w zakresie masażu, okładów, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii,
usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż,
rehabilitacja, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odnowy biologicznej.
(210)
(731)

493112
(220) 2018 11 26
HARCTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(531) 03.07.06, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi agencji turystycznej i biura turystycznego z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek morskich, rezerwacja miejsc na podróż, spacerowe rejsy statkiem, zwiedzanie
turystyczne, 43 usługi w zakresie rezerwacji hoteli i pensjonatów, wakacje organizowanie obozów - zakwaterowania.
493114
(220) 2018 11 26
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Valerin
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(210) 493126
(220) 2018 11 26
(731) KRZYŻKOWIAK MARLENA, Poznań
(540) Babiarnia
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kosmetyki, tusze do rzęs,
balsamy do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, kosmetyki do rzęs, barwniki do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, farba
do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do mocowania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs,
włosów i paznokci, bawełniane płatki kosmetyczne, żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 41 organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, kształcenie
praktyczne [pokazy] w zakresie stylizacji rzęs, 44 usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi koloryzacji rzęs,
usługi farbowania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs,
usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, salony piękności, usługi wizażystów.
(210)
(731)

493147
(220) 2018 11 27
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT06/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Hortex super fryz! thx! KOLOROWE frytki z: kalarepy
fasolki i marchewki

04.05.01, 05.09.22, 05.09.24, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.15,
01.03.01, 01.03.02, 05.05.19, 26.11.01, 26.11.12
(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, frytki, frytki mrożone, frytki ziemniaczane, 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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493154
(220) 2018 11 27
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex ZIMOWE SMAKI KOMPOT ZIMOWY Gotowy
w 10 minut W ŚRODKU SASZETKA Z PRZYPRAWĄ
(210)
(731)

(531)

493151
(220) 2018 11 27
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex MIESZANKA MEKSYKAŃSKA
Gotowa w 10 minut
(210)
(731)

01.03.01, 01.03.02, 05.03.11, 05.09.15, 05.09.19, 05.09.21,
05.09.22, 05.09.24, 06.06.01, 08.07.05, 08.07.07, 25.01.19,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone
warzywa z dodatkiem sosów i/Iub 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.

(531)

01.03.01, 01.03.02, 05.03.11, 05.07.09, 05.07.14, 05.07.16,
05.07.22, 05.07.24, 06.19.11, 06.19.19, 08.07.05, 08.07.07,
08.07.14, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce,
przetwory owocowe, mrożone owoce, mrożone mieszanki
owocowe, mrożone mieszanki owocowe z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z owoców, mrożone dania gotowe z dodatkiem owoców, kompoty
owocowe, sałatki owocowe, owoce puszkowane, składniki
do sporządzania zup owocowych, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców.
493156
(220) 2018 11 27
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex ZUPA DYNIOWA NA 2 SPOSOBY dynia
ziemniaki marchewka cebula

(210)
(731)

(531)

(531)

01.03.01, 01.03.02, 05.07.24, 05.09.14, 11.03.20, 11.01.10,
11.01.21, 08.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce,
przetwory owocowe, mrożone owoce, mrożone mieszanki
owocowe, mrożone mieszanki owocowe z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z owoców, mrożone dania gotowe z dodatkiem owoców, kompoty
owocowe, sałatki owocowe, owoce puszkowane, składniki
do sporządzania zup owocowych, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców.
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493157
(220) 2018 11 27
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex warzywa na patelnię MROŻONE TUŻ PO
ZBIORACH Z ZIOŁAMI I PAPRYKĄ Przyprawa z ziołami
i papryką W ŚRODKU SASZETKA Z PRZYPRAWĄ

(210)
(731)

żone 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)
(540)

01.03.01, 01.03.02, 05.09.03, 05.09.15, 05.09.21, 05.09.22,
05.09.24, 08.07.07, 11.03.18, 25.01.19, 27.05.01, 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.

Nr ZT06/2019

493166
(220) 2018 11 27
ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(531)

493159
(220) 2018 11 27
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex warzywa na patelnię MROŻONE TUŻ PO
ZBIORACH Z BAZYLIĄ I TYMIANKIEM Przyprawa
z bazylią i tymiankiem W ŚRODKU SASZETKA
Z PRZYPRAWĄ

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.15.09, 07.11.25
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium,
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie jak:
profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło budowlane
i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, wyroby
z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje
w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena opłacalności z tego zakresu,
36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami,
37 usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych,
budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
(210) 493181
(220) 2018 11 27
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540)

(531)

01.03.01, 01.03.02, 05.09.03, 05.09.15, 05.09.19, 05.09.21,
05.09.22, 05.09.24, 08.07.07, 11.03.18, 25.01.19, 27.05.01,
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, mro-

(531) 03.07.03, 19.03.03, 29.01.12, 03.07.24
(510), (511) 29 jaja, jaja kurze, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja kacze, jaja suszone, jaja mrożone.

Nr ZT06/2019
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(210) 493182
(220) 2018 11 27
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540) WOLNY WYBIEG NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Ferma WYSOKA GRZĘDA RUSZKÓWEK FERMA
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towe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak
i żeń-szeń, danie gotowe, w skład którego wchodzą przede
wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu,
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim
krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta
ze sfermentowanych ostrych papryczek, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 30 gotowe dania
z ryżu, mięso w cieście [gotowe], gotowe przekąski na bazie
zbóż, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, sałatki gotowe, 35 reklama,
w szczególności: udzielanie informacji związanych z reklamą,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej.
493185
(220) 2018 11 27
TOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) TOMI

(210)
(731)
(531) 03.07.03, 03.07.24, 07.01.09, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 29 jaja, jaja kurze, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja kacze, jaja suszone, jaja mrożone.
(210) 493183
(220) 2018 11 27
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540) WOLNY WYBIEG NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Ferma WYSOKA GRZĘDA RUSZKÓWEK FERMA

(531) 03.07.03, 03.07.24, 07.01.09, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, w tym szczególności: mięso świeże, drób, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso
gotowe do spożycia, mięso w puszce, [konserwy], suszone
mięso, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], wędliny,
gotowe dania z mięsa, smażone mięso, paczkowane mięso, mięso wędzone, mięso mielone [mięso siekane], mięso
mrożone, mięso konserwowane, gotowe posiłki zawierające
[głównie] kurczaka, gotowe posiłki składające się głównie
z indyka, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba,
wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z drobiu, konserwy
drobiowe, gotowe dania obiadowe mrożone, gotowe posiłki
zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się
głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie
z kaczki, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik],
tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], danie go-

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, beton,
cement, wyroby z betonu i cementu, żwir, 37 usługi ogólnobudowlane, wynajem sprzętu budowlanego, usługi
wykonywania prefabrykatów, nadzór budowlany, nadzór
techniczny, pomoc w przypadku awarii pojazdów, naprawa,
blacharstwo, eksploatacja kopalni odkrywkowej, czyszczenie
pojazdów, czyszczenie samochodów, eksploatacja kamieniołomów, hydraulika, informacja o naprawach, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, mycie pojazdów, mycie
samochodów, oczyszczanie dróg, wulkanizacja i naprawy
opon, obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie przed korozją pojazdów, pomoc drogowa, posypywanie piaskiem, regeneracja maszyn
zużytych lub częściowo uszkodzonych, regeneracja silników
zużytych lub częściowo uszkodzonych, rozbiórka budynków,
mycie samochodów, obsługa i naprawy samochodów, szlifowanie piaskiem, naprawy tapicerka, wulkanizacja opon,
zabezpieczanie przed korozją, 39 usługi transportowe, przewóz towarów, pośrednictwo frachtowe, usługi kierowcy,
transport kolejowy, wypożyczanie magazynów, wynajmowanie miejsc na parkingi, pakowanie produktów, pakowanie
towarów, usługi związane z parkowaniem samochodów, pilotaż, holowanie pojazdu w przypadku awarii, wypożyczanie
pojazdów, pośrednictwo transportowe, przewożenie ładunków, przewóz ciężarówkami, przewóz ruchomości, transport
rzeczny, transport samochodowy, wynajem samochodów,
wypożyczanie samochodów, składowanie, składowanie
towarów, rezerwacja transportu, transport barkami, transport i składowanie odpadów, transport łodziami i statkami,
wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie samochodów
ciężarowych.
(210)
(731)

493198
(220) 2018 11 28
TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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Nr ZT06/2019

(540) ANDRZEJKI
(510), (511) 30 czekolada, cukierki, pralinki, karmelki, batony
czekoladowe, krem czekoladowy, krem czekoladowo-orzechowy, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, krakersy
w czekoladzie, ciasteczka, słodycze, słodycze na choinkę, polewy czekoladowe, wyroby czekoladopodobne, czekoladki.

493208
(220) 2018 11 28
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA SMOOTHIE WASH
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia.

(210)
(731)

493206
(220) 2018 11 28
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA SMOOTHIE MASK
(510), (511) 3 maseczki.

493209
(220) 2018 11 28
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA SMOOTHIE CREAM
(510), (511) 3 kremy.

(210) 493207
(220) 2018 11 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Multilac
(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) 493211
(220) 2018 11 28
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) TERAZ BRAWO!
(510), (511) 30 cukierki, karmelki, guma do żucia, żelki, 32 napoje energetyzujące, napoje gazowane, woda mineralna,
soki, soki NFC.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 493212
(220) 2018 11 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Multilac Baby
(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 leczni-
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cze, 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) 493213
(220) 2018 11 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Multilac Control
(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.
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(210) 493214
(220) 2018 11 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Multilac Control Junior
(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.
493215
(220) 2018 11 28
HANDWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) HANDWIT

(210)
(731)

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- kupno-sprzedaż, zamiana, najem, wynajem apartamentów
oraz lokali użytkowych, dzierżawa, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, 37 wznoszenie budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, murowanie, tynkowanie,
malowanie, roboty instalacyjne we wznoszonych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, uszczelnianie budynków, nadzór budowlany.
493218
(220) 2018 11 28
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex MIX NA CZERWONE SMOOTHIE czarna
porzeczka pomidory papryka maliny truskawki natka
pietruszki
(210)
(731)

(531)

11.03.03, 11.01.21, 11.01.25, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15,
05.03.11, 05.07.09
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i owocowo-warzywne,
mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i owocowo-warzywne, mrożone mieszanki owocowe
i owocowo-warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone dania gotowe z owoców i warzyw,
mrożone dania gotowe z dodatkiem owoców i warzyw,
sałatki owocowe i owocowo-warzywne, owoce i warzywa
puszkowane, składniki do sporządzania zup owocowych
i owocowo-warzywnych, żywność dietetyczna składająca
się głównie z owoców i/lub warzyw, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie
z owoców i/lub warzyw, 32 napoje typu smoothie owocowe i owocowo-warzywne.
493221
(220) 2018 11 28
INTERNATIONAL VISA SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) EVISA EXPRESS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi z zakresu pośrednictwa wizowego
za pomocą serwisów internetowych oraz aplikacji.
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493233
(220) 2018 11 29
NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) neotherm ciepło jest w nas
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i przetworzone, materiały do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu dla
budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane
ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.
(210)
(731)

(210) 493247
(220) 2018 11 29
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) muratorprojekty.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne],
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, katalogi [elektryczne lub elektroniczne],
16 plany architektoniczne, makiety architektoniczne, szkice,
publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, gazety,
katalogi, 35 przygotowywanie reklam prasowych, usługi
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, prenumerowanie gazet, usługi prenumeraty gazet, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, organizowanie przestrzeni
reklamowej w gazetach, ogłoszenia drobne, reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi
reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, organizacja
konkursów w celach reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, promocja sprzedaży, promocja [reklama] koncertów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja targów
do celów handlowych, promocja towarów i usług poprzez
sponsorowanie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie wystaw
w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadze-
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nie targów i wystaw w celach handlowych, prowadzenie,
przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 38 usługi agencji prasowych, usługi elektronicznej
agencji prasowej, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą
[pay-per-view], usługi nadawania interaktywnej telewizji
i radia, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet,
udzielanie dostępu do telewizji internetowej, nadawanie
programów telewizji kablowej, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, nadawanie telewizji
kablowej, usługi telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, 41 publikacje multimedialne, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, multimedialne
wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, organizowanie konkursów,
organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów
w Internecie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi rozrywkowe
w postaci konkursów, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, rozrywka on-line, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], publikowanie
książek związanych z rozrywką, rozrywka interaktywna on-line, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, rozrywka w postaci telewizji w telefonach komórkowych, rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, produkcja
programów dla telewizji kablowej, produkcja programów
telewizji kablowej, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów
telewizji za opłatą [pay-per-view], produkcja filmów dla
telewizji, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach
edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 42 projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektury wnętrz,
projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, usługi projektowania wnętrz budynków, projektowanie wystroju wnętrz
sklepów, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania wnętrz
sklepów, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów,
farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi
informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi doradcze
w zakresie projektowania wnętrz, udostępnianie strony
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz,
doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

493250
(220) 2018 11 29
ANEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
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(540) Familia RESTAURACJA

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.02.01, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.15,
11.01.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 493254
(220) 2018 11 29
(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) N NICZUK westa
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur, obejmy metalowe do podwieszania rur.
(210) 493255
(220) 2018 11 29
(731) NICZUK METALL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) N NICZUK duo
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur, obejmy metalowe do podwieszania rur.
(210) 493257
(220) 2018 11 29
(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) N NICZUK binco
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur, obejmy metalowe do podwieszania rur.
(210) 493258
(220) 2018 11 29
(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) N NICZUK hobby
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur, obejmy metalowe do podwieszania rur.
493261
(220) 2018 11 29
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda Micellar Care Fresh Juice
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia i pielęgnacji twarzy.
(210)
(731)

(210) 493262
(220) 2018 11 29
(731) MISZCZAK EDWARD, Witkowice Nowe
(540) OFF
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(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty CD, płyty DVD i elektroniczne nośniki
dźwięku, obrazu i multimediów, publikacje elektroniczne,
dzwonki do telefonów komórkowych jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, ekrany projekcyjne, filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy animowane, gry komputerowe jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, gry
elektroniczne jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, urządzenia i aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, 16 afisze, broszury,
czasopisma, druki, dzienniki, foldery, formularze, fotografie,
gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, katalogi, książki, nalepki, notesy, obrazy, papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, periodyki, plansze, plakaty reklamowe, prospekty,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, torby i torebki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), znaczki
okolicznościowe, znaczki pocztowe, 28 gry, zabawki i sprzęt
sportowy ujęte w tej klasie, 35 usługi w zakresie produkcji reklam, usługi wykonywane przez agencje reklamowe, w tym
reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, kinowa i internetowa, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi menedżerskie, usługi
rozlepiania plakatów reklamowych, usługi dotyczące zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi organizacji wystaw
handlowych lub reklamowych, usługi organizacji pokazów
w celach handlowych i reklamowych, usługi organizacji
i prowadzenia kampanii reklamowych, usługi dotyczące zarządzania profesjonalną działalnością artystyczną, wynajmowanie i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe, administrowanie hotelami, usługi w zakresie promocji filmów oraz
wydawnictw związanych z filmem, 38 usługi w zakresie obsługi przekazu dźwięku i obrazu, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku i obrazu, prowadzenie transmisji radiowych, telewizyjnych i za pomocą sieci informatycznych,
usługi przekazywania informacji przez serwisy informacyjne,
41 usługi dotyczące produkcji i montażu audycji, programów, filmów i publikacji multimedialnych, organizowanie
widowisk, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie pokazów, organizowanie imprez
artystycznych, estradowych, organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne, organizowanie, prowadzenie
i obsługa festiwali, w tym festiwali filmowych, organizowanie
i prowadzenie przeglądów filmowych i targów filmowych,
impresariat, organizowanie plebiscytów o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem Internetu, usługi
rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe,
usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, usługi wynajmu sprzętu
telewizyjnego, radiowego, kinematograficznego, wypożyczanie filmów, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej, tłumaczenia, usługi prowadzenia
serwisów internetowych o charakterze rozrywkowym lub
edukacyjnym, 42 administrowanie stronami internetowymi,
usługi udostępniania plików on-line, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, badania w dziedzinie
usług medialnych, wypożyczanie oprogramowania, usługi
utrzymywania i udostępniania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), 45 zarządzanie prawami au-
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torskimi, usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami
własności intelektualnej.
(210) 493266
(220) 2018 11 29
(731) MISZCZAK EDWARD, Witkowice Nowe
(540) OFF CAMERA

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty CD, płyty DVD i elektroniczne nośniki
dźwięku, obrazu i multimediów, publikacje elektroniczne,
dzwonki do telefonów komórkowych jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, ekrany projekcyjne, filmy
fabularne, filmy dokumentalne, filmy animowane, gry komputerowe jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach,
gry elektroniczne jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, urządzenia i aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, 16 afisze, broszury,
czasopisma, druki, dzienniki, foldery, formularze, fotografie,
gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, katalogi, książki, nalepki, notesy, obrazy, papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, periodyki, plansze, plakaty reklamowe, prospekty,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, torby i torebki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), znaczki
okolicznościowe, znaczki pocztowe, 28 gry, zabawki i sprzęt
sportowy ujęte w tej klasie, 35 usługi w zakresie produkcji reklam, usługi wykonywane przez agencje reklamowe, w tym
reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, kinowa i internetowa, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi menedżerskie, usługi rozlepiania plakatów reklamowych, usługi dotyczące zarządzania
zbiorami informatycznymi, usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, usługi organizacji pokazów w celach
handlowych i reklamowych, usługi organizacji i prowadzenia
kampanii reklamowych, usługi dotyczące zarządzania profesjonalną działalnością artystyczną, wynajmowanie i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe, administrowanie hotelami,
usługi w zakresie promocji filmów oraz wydawnictw związanych z filmem, 38 usługi w zakresie obsługi przekazu dźwięku
i obrazu, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku
i obrazu, prowadzenie transmisji radiowych, telewizyjnych
i za pomocą sieci informatycznych, usługi przekazywania
informacji przez serwisy informacyjne, 41 usługi dotyczące
produkcji i montażu audycji, programów, filmów i publikacji
multimedialnych, organizowanie widowisk, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
pokazów, organizowanie imprez artystycznych, estradowych,
organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne, organizowanie, prowadzenie i obsługa festiwali, w tym festiwali
filmowych, organizowanie i prowadzenie przeglądów filmowych i targów filmowych, impresariat, organizowanie plebiscytów o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi
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dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem
Internetu, usługi rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne
i rozrywkowe, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, usługi wynajmu sprzętu telewizyjnego, radiowego, kinematograficznego,
wypożyczanie filmów, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej, tłumaczenia, usługi prowadzenia serwisów internetowych o charakterze rozrywkowym lub
edukacyjnym, 42 administrowanie stronami internetowymi,
usługi udostępniania plików on-line, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, badania w dziedzinie
usług medialnych, wypożyczanie oprogramowania, usługi
utrzymywania i udostępniania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), 45 zarządzanie prawami autorskimi, usługi administrowania prawami własności intelektualnej,
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.
493272
(220) 2018 11 30
WOVU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) co tam? Psychoterapia bliska Tobie
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna,
poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczny, badania
psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną, terapia psychologiczna dla dzieci, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, badanie osobowości [usługi w zakresie
zdrowia psychicznego], usługi w zakresie oceny osobowości
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi diagnozy psychologicznej, usługi psychoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczne za pośrednictwem sieci, pomoc psychologiczna,
usługi udzielania informacji przez telefon w dziedzinie psychologii, badania psychologiczne, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo psychologiczne, doradztwo związane
z psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, leczenie
psychologiczne, opieka psychologiczna, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, psychoterapia
holistyczna, udzielanie informacji z zakresu psychologii, testy
psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty,
usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi diagnozy psychologicznej, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych, usługi psychoterapeutyczne,
usługi w zakresie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego.
(210) 493275
(220) 2018 11 30
(731) STAŃKO ANNA, Warszawa
(540) Tomasz Stańko
(510), (511) 9 filmy, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
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macie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe,
aplikacje mobilne, płyty fonograficzne, okulary i okulary przeciwsłoneczne, 15 instrumenty muzyczne, w tym
w szczególności instrumenty dęte blaszane, akcesoria
muzyczne, 16 fotografie, artykuły piśmienne i biurowe,
materiały drukowane, obrazy, rysunki, książki, gazety, czasopisma, plakaty, albumy, kalendarze, katalogi, wizytówki,
notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, drukowane partytury, periodyki drukowane w zakresie muzyki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych:
próbek, druków, prospektów, broszur, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
korespondencyjna, reklamy prasowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sprzedaży nagranych
utworów muzycznych i multimedialnych chronionych
prawami autorskimi oraz wydawnictw książkowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiału
reklamowego, 41 usługi rozrywki i nauczania, produkcja
i rozpowszechnianie filmów, organizacja konkursów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie
telewizji interaktywnej, usługi organizacji i wykonywania
imprez artystycznych, koncertów, imprez estradowych, festiwali, imprez rekreacyjnych, organizacja festiwali związanych z muzyką jazzową, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej oraz udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi nagrywania
i produkcji audio, organizowanie wystaw, organizowanie
warsztatów, szkoleń, konferencji, prowadzenie blogów,
usługi dystrybucyjne i muzyczne usługi wydawnicze,
produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych i radiowych, fankluby, rozrywka w postaci koncertów i przedstawień na żywo z udziałem artystów i grup muzycznych,
usługi rozrywkowe dostarczane przez artystów muzycznych, w tym wystąpienia nagrywane.
(210) 493286
(220) 2018 11 30
(731) GONIWIECHA GRZEGORZ, Chorzów
(540) ThermoChek
(510), (511) 10 urządzenia medyczne.
493288
(220) 2018 11 30
WINOWEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce
(540) AQUA PATRON
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców,
wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż dla osób
(210)
(731)
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trzecich towarów: napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe napoje alkoholowe,
napoje alkoholowe na bazie owoców, wino, nalewki, likiery,
koktajle, miód pitny, wódka, piwo.
493289
(220) 2018 11 30
WINOWEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce
(540) BACHUS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców,
wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, 35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż
dla osób trzecich towarów: napoje alkoholowe, alkohole
wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające
owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe napoje
alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, piwo.
(210)
(731)

(210) 493290
(220) 2018 11 30
(731) SZYMAŃSKA AGATA, Kórnik
(540) kursanto

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sporządzanie i dostarczanie informacji porównawczych i recenzji on-line w zakresie szkoleń, w szczególności cen, charakterystyki usług oraz oferty usług dodatkowych, świadczenie usług administracyjnych dla osób
trzecich w zakresie zapisów na kursy on-line, 42 udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych.
(210) 493291
(220) 2018 11 30
(731) SZYMAŃSKA AGATA, Kórnik
(540) KURSANTO
(510), (511) 35 sporządzanie i dostarczanie informacji porównawczych i recenzji on-line w zakresie szkoleń, w szczególności cen, charakterystyki usług oraz oferty usług dodatkowych, świadczenie usług administracyjnych dla osób
trzecich w zakresie zapisów na kursy on-line, 42 udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych.
493292
(220) 2018 11 30
WINOWEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce
(540) WINOWEKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców,
(210)
(731)
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wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, 35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
on-line, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży,
sprzedaż dla osób trzecich towarów: napoje alkoholowe,
alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców,
wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pilny, wódka, piwo.
493294
(220) 2018 11 30
WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LUMAR,
Byczyna
(540) Ciao Dolcetti! LUMAR CONFECTIONERY FINEST
QUALITY

(210)
(731)

(531) 07.01.09, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 batony lukrecjowe, biszkopty, słodycze
ozdobne na choinkę, ciasteczka, ciastka, ciasto z owocami, ozdoby jadalne do ciastka, aromaty do ciastka, ciasto
w proszku, ciasto z owocami, cukierki, czekolada, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kakao, wyroby z kakao, karmelki,
drażetki, krakersy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, mięta
do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, muesli, wyroby cukiernicze
na bazie orzeszków arachidowych, ozdoby do ciast, pasta
migdałowa, pastylki cukiernicze, piernik, pomadki, pralinki,
słodycze, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych,
suchary, wafle, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, wyroby cukiernicze, chałwa, polewa kakaowa, pomada, wyroby oblewane masą karmelkową, wyroby z mas
tłustych, marcepan, wyroby z tłuszczu kakaowego, wyroby
w czekoladzie, wyroby czekoladowane, cukierki czekoladowane o rdzeniu miękkim, cukierki czekoladowane o rdzeniu
z karmelków nadziewanych, drażetki czekoladowane o rdzeniu miękkim, drażetki czekoladowane, herbatniki czekoladowane, pierniki czekoladowane i wafle czekoladowane.
493295
(220) 2018 11 30
GREEN LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GLP
(210)
(731)

Nr ZT06/2019
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 całonocne składowanie listów w magazynach, doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, dzielenie
na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, fizyczne magazynowanie danych lub dokumentów
przechowywanych elektronicznie, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie cyfrowych danych,
zdjęć, plików audio i obrazowych, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie danych, dokumentów,
zdjęć cyfrowych, muzyki, obrazów, materiałów wideo i gier
komputerowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie cyfrowych plików wideo, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie gier komputerowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych
elektronicznie zdjęć cyfrowych, fizyczne magazynowanie
przechowywanej elektronicznie muzyki cyfrowej, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie obrazów
cyfrowych, informacja o magazynowaniu, informacja o składowaniu, konfekcjonowanie towarów, ładowanie i wyładowanie pojazdów, magazynowanie, magazynowanie bagażu,
magazynowanie broszur, magazynowanie celne, magazynowanie cieczy, magazynowanie części, magazynowanie
części pojazdów, magazynowanie dokumentów, pakowanie,
pakowanie aerozoli na zamówienie i według specyfikacji,
pakowanie artykułów do transportu, pakowanie artykułów
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, pakowanie artykułów odzieżowych do transportu, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie płynów na zamówienie
wraz ze specyfikacją, pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie towarów, pakowanie towarów do przeprowadzki, pakowanie
towarów na upominki, pakowanie towarów podczas transportu, pakowanie towarów w skrzynie, pakowanie towaru,
przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, przechowywanie futer, przechowywanie instrumentów i sprzętu
chirurgicznego, przechowywanie jednostek pływających,
jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, przechowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie ładunku, przechowywanie ładunku przed przewozem, przechowywanie pod
zamknięciem celnym, przechowywanie pojazdów, przechowywanie środków chemicznych w kontrolowanej temperaturze, przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym,
przechowywanie towarów w chłodniach, przechowywanie
w chłodniach, przechowywanie w warunkach chłodniczych
owoców morza, przechowywanie win pod zamknięciem
celnym, przechowywanie wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, składowanie, składowanie farmaceutyków,
składowanie i dostarczanie towarów, składowanie kontenerów, składowanie kontenerów i ładunków, składowanie
ładunków, składowanie napojów, składowanie niebezpiecznych materiałów, składowanie odpadów, składowanie produktów rolnych, składowanie produktów rolnych w magazynach, składowanie towarów, składowanie towarów przed
i po transporcie, składowanie towarów w magazynach, składowanie towarów w transporcie, składowanie zamrożonej
żywności w magazynach, świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych,
świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów
transportowanych drogą wodną, towary (składowanie -),
transport i składowanie, transport i składowanie towarów,
tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, tymczasowe przechowywanie dostaw, tymczasowe
przechowywanie rzeczy osobistych, udostępnianie miejsc
do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage],
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udostępnianie obiektów i sprzętu do przechowywania produktów mrożonych, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu
do przechowywania w niskich temperaturach, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do chłodni, udzielanie informacji
o usługach tymczasowego składowania, udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania, udzielanie
informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, usługi butelkowania, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie pakowania
towarów, usługi doradcze związane z przepakowywaniem
towarów, usługi dystrybucji ładunków na paletach, usługi
etykietowania, usługi informacyjne związane z przechowywaniem, usługi informacyjne związane z przechowywaniem
w chłodniach, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem,
usługi magazynowania żywności mrożonej, usługi magazynowe, usługi opakowywania i pakowania, usługi opakowywania w celu ochrony bagażu podczas podróży, usługi pakowania, usługi pakowania w skrzynki, usługi pośrednictwa
związane ze składowaniem, usługi przechowywania paczek,
usługi przechowywania w chłodniach, usługi przechowywania żywności, usługi składowania, usługi składowania
towarów, usługi składowania w magazynach i piwnicach,
usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport],
usługi w zakresie pakowania i opakowań, usługi w zakresie
pakowania monet, usługi w zakresie pakowania palet, usługi
w zakresie przechowywania bagażu, usługi wynajmu kontenerów na gruz, usługi wynajmu skrzyń, usługi związane
z magazynowaniem towarów, wynajem kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem magazynów, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku
i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub
zawijania, wynajem miejsc magazynowych, magazynowanie dokumentów archiwizowanych, magazynowanie dźwigów, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, magazynowanie i składowanie, magazynowanie kosmetyków, magazynowanie ładunków, magazynowanie
ładunku przed transportem, magazynowanie mebli, magazynowanie odzieży, magazynowanie olejów napędowych, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów, magazynowanie,
przechowywanie pod nadzorem odzieży, magazynowanie
rolniczych artykułów spożywczych, magazynowanie towarów,
magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie urządzeń do użytku
domowego, magazynowanie urządzeń elektrycznych, magazynowanie w chłodniach, magazynowanie wody w zbiornikach,
magazynowanie żywności, napełnianie maszyn i pojemników,
organizowanie składowania bagażu, organizowanie składowania
towarów, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, wynajem pakowarek, wynajem palet, wynajem pojemników do przechowywania odpadów, wynajem pojemników do recyklingu,
wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem
przestrzeni magazynowej, wynajem segmentów magazynowych, wynajem skrzyń, wynajem szafek mrożących, wynajem
zamrażarek, wynajem zamrażarek do użytku handlowego, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie pojemników do transportu odpadów,
wypożyczanie chłodni, wypożyczanie kontenerów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie maszyn i urządzeń zamrażających, wypożyczanie
palet i kontenerów do składowania towarów, wypożyczanie
palet i kontenerów do transportu towarów, wypożyczanie
pojemników do magazynowania, wypożyczanie skrzyń paletowych, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie zamrażarek, zawijanie [pakowanie] towarów.

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 493308
(220) 2018 11 30
(731) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) SKLEPOGRODNICZY.PL

(531) 05.05.20, 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne towarów
w zakresie zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środki ochrony roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, komposty, oborniki, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, chemikalia do użytku w basenach, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz
ich części, filtry do maszyn, kosiarki [maszyny], kosy [maszyny], elektryczne kosy ogrodowe, kosiarki do trawy, kosiarki
ogrodowe ręczne, podkaszarki ręczne, zamiatarki do trawników [maszyny], pompy ogrodowe, elektryczne pompy
ogrodowe, opryskiwacze ogrodnicze, dmuchawy [maszyny],
odkurzacze, glebogryzarki, odśnieżarki, pilarki do drewna,
traktory ogrodnicze, traktory do trawników, opryskiwacze
[maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze,
narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, siewniki, nożyce ogrodnicze, piły, sekatory, kultywatory
[maszyny], kultywatory ręczne, zraszacze, widły, grabie, łopaty, siekiery, szczotki do trawników, artykuły rolnicze, grille,
przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, budy, kojce
i legowiska dla zwierząt domowych, domki dla ptaków, klatki dla zwierząt, skrzynki lęgowe dla zwierząt, karmniki dla
ptaków, stojaki na paszę, karmy i pasze dla zwierząt, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, utensylia kuchenne, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby
szklane malowane, szklane słoje [gąsiory], szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, nakrycia
głowy, obuwie, odzież robocza, płody rolne, nasiona, cebulki
i rozsady do hodowli roślin, sadzonki, trawy [rośliny], produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, donice na rośliny,
doniczki na kwiaty, stojaki na doniczki z kwiatami, podstawki
pod doniczki na kwiaty spodki], kwietniki, konewki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z zakresu zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środków
ochrony roślin, nawozów, nasion, maszyn rolniczych, maszyn
ogrodniczych, artykułów rolniczych, artykułów ogrodniczych pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach detalicznych zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, jak również przy wykorzystaniu środków
telekomunikacji, w tym za pośrednictwem Internetu.
493309
(220) 2018 11 30
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP,
Warszawa
(540) Fund Alert
(210)
(731)

Nr ZT06/2019

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, internetowa platforma informacyjno-edukacyjna, 36 usługi w zakresie
ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi
bankowe w tym również z dostępem przez Internet, usługi
udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania gwarancji bankowych, doradztwo
w zakresie oceny i wyboru przez osoby fizyczne i podmioty
gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, rozpowszechnianie informacji o usługach bankowych
i ubezpieczeniowych.
493310
(220) 2018 11 30
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP,
Warszawa
(540) Fund Alert
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, internetowa platforma informacyjno-edukacyjna, 36 usługi w zakresie
ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi
bankowe w tym również z dostępem przez Internet, usługi
udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania gwarancji bankowych, doradztwo
w zakresie oceny i wyboru przez osoby fizyczne i podmioty
gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, rozpowszechnianie informacji o usługach bankowych
i ubezpieczeniowych.
493314
(220) 2018 11 30
GULLA TOMASZ KANCELARIA ADWOKACKA DR
TOMASZ GULLA, Słupsk
(540) RE4U
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, finansowanie nieruchomości, wynajem nieruchomości, timesharing
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie wycen, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości,
(210)
(731)

Nr ZT06/2019
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zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
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493408
(220) 2018 12 04
ROKOSZ RENATA, TUSZYŃSKI MICHAŁ GASTRONOM
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) RED BUFFALO BURGER RED BUFFALO BURGER

(210)
(731)

(210) 493315
(220) 2018 11 30
(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) Ultra Cover XP
(510), (511) 2 powłoki odporne na korozję, powłoki zabezpieczające przed rdzą.
493399
(220) 2018 12 04
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Gripovita mama
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych,
zioła lecznicze.
(210)
(731)

493406
(220) 2018 12 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) WNERW
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny i szampony do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych,
żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, wyroby cukiernicze i słodycze, 32 wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
(210)
(731)

493407
(220) 2018 12 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) BEZSEN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny i szampony do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych,
żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, wyroby cukiernicze i słodycze, 32 wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.07, 26.01.05, 01.01.05, 03.04.13,
26.11.03, 25.07.04
(510), (511) 43 bary, restauracje, kawiarnie, usługi
cateringowe.
493409
(220) 2018 12 04
ROKOSZ RENATA, TUSZYŃSKI MICHAŁ GASTRONOM
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) freshbufet ZAWSZE ŚWIEŻO I SMACZNIE

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.01.04, 11.03.23, 26.13.25
(510), (511) 43 bary, restauracje, kawiarnie,
cateringowe.

usługi

(210) 493421
(220) 2018 12 04
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) MUFLUIL
(510), (511) 5 preparaty w postaci ampułek do inhalacji.
493426
(220) 2018 12 04
GRUPA MARCOVA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) GRUPA MARCOVA POLSKA
(210)
(731)

(531) 27.05.21, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.03.04
(510), (511) 2 toner do drukowania offsetowego, toner
do kopiarek, toner w kartridżach, toner w kartridżach
do komputerowych urządzeń drukujących, tonery do drukarek i fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne,
pełne wkłady z tonerem do fotokopiarek, drukarek laserowych, urządzeń fotokopiujących, fotokopiarek fotograficznych, drukarek i fotokopiarek, fotokopiarek elektrostatycznych, drukarek igłowych, obsługiwanych elektronicznie
urządzeń drukujących, kartridże napełnione tonerem, tusze
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drukarskie, 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie, pakiety oprogramowania,
oprogramowanie biurowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, narzędzia do opracowywania oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do sterowania
drukarkami komputerowymi, systemy wykrywania dronów,
automatyczne systemy wykrywania dronów, skrzynki rozdzielcze elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, szafy
rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycznej, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, moduły zasilania, moduły do monitorowania napięcia,
moduły z obwodami scalonymi, moduły połączeniowe
do sterowników elektrycznych, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, kable i przewody elektryczne, puszki elektroinstalacyjne, kanały elektroinstalacyjne, radary, instalacje radarowe, systemy radarowe, komputery
do pojazdów bezzałogowych, mechanizmy kontroli dostępu, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, elektryczne
systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy kontroli
dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu, elektryczne instalacje
do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem,
elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, karty
kontroli dostępu magnetyczne lub kodowane, elektroniczny
system kontrolowania dostępu do budynków, programy
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, kurtyny
świetlne bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, kurtyny
świetlne bezpieczeństwa do systemów kontroli dostępu
do obszaru, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, okablowanie elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, okablowanie sieciowe, okablowanie łącznościowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa
inne niż do pojazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych
i mechanicznych osprzęt elektroinstalacyjny, sieci lokalne
LAN, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, alarmy pożarowe, elektryczne alarmy pożarowe, urządzenia do wykrywania pożaru, oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, urządzenia do monitoringu wizualnego, oprogramowanie do monitoringu środowiska, urządzenia elektroniczne do monitoringu, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do monitoringu, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, systemy alarmowe, oprogramowanie systemowe, elektroniczne systemy kontrolne, sterowniki automatyki przemysłowej, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa,
wykrywacze dymu, czujniki dymu, elektryczne wykrywacze
dymu, elektryczne czujniki dymu, systemy zarządzania budynkami, telefony VoIP, kable telefoniczne, kable telekomunikacyjne, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, zasilacze awaryjne ups, 11 oprawy oświetleniowe, kołnierzowa
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oprawa oświetleniowa, przemysłowe oprawy oświetleniowe, halogenowe oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, elektryczne
oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe
zewnętrzne, architektoniczne oprawy do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, szyny zawieszone niezelektryfikowane do elektrycznej oprawy oświetleniowej, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, wyciągi wentylacyjne dymu, przepustnice do uwalniania dymu, filtry
do odsysaczy dymu, kanały dymowe, dymowe kanały,
oczyszczacze dymu, kanały dymowe z wyciągami, kanały
dymowe z wentylatorami, osprzęt do kanałów dymowych,
wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, regulatory
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, 16 artykuły biurowe, zszywacze, segregatory, teczki, nawilżacze, aktówki, biurowe artykuły papiernicze, identyfikatory, dziurkacze, korektory w taśmie, zestawy drukarskie, przenośne, dozowniki taśmy przylepnej, teczki na dokumenty, bloczki karteczek samoprzylepnych, pióra i długopisy, korektory w płynie, kasetki na papeterię, zwijacze do identyfikatorów, etui
na identyfikatory, falcerki do papieru, tablice na notatki, tacki
na dokumenty, ochrona gumowa na palce, nawilżacze
do powierzchni klejących, sortowniki na dokumenty, maszyny do składania papieru jako artykuły biurowe, klipsy do etui
na identyfikatory, taśmy do przenośnych drukarek etykiet,
papier drukarski, papier do druku cyfrowego, papier do drukarek laserowych, papier rolowany do drukarek, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, archiwizacja
dokumentów lub taśm magnetycznych, usługi pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, dostarczanie
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, audyt przedsiębiorstw, audyt
i optymalizacja procesów związanych z drukowaniem, doradztwo związane z audytem, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej za pomocą katalogów w związku z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej drukarek i urządzeń drukujących, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej artykułów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej oprogramowania, komputerów PC, notebooków, stacji roboczych, serwerów i pamięci masowych,
projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych, ekranów wielkoformatowych, tablic interaktywnych, systemów
i instalacji AV, 37 instalowanie systemów wykrywania pożarów, instalacja systemów gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa
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systemów wykrywania pożaru, instalowanie linii telefonicznych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie systemów telewizji
kablowych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalowanie bezprzewodowego
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci
LAN, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych
do centrów obsługi telefonicznej, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych
lokalnych sieci komputerowych, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych
urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, diagnostyczne usługi
konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, konserwacja i naprawa drukarek 3D, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
drukarskich, usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych,
40 udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, wynajem urządzeń drukujących, 42 usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, usługi elektronicznego przechowywania
danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, inżynieria oprogramowania, wynajem oprogramowania sprzętowego, wynajem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, utrzymanie
oprogramowania komputerowego, wykrywanie i usuwanie
usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie dostosowywania
oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i oprogramowania, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, testowanie
oprogramowania komputerowego, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, projektowanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do dru-
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kowania, projektowanie systemów oświetleniowych, planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi
w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, audyt
jakości, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie induktorów
elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych
i optoelektronicznych, doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarzania obwodów elektronicznych,
doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom,
45 doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210) 493438
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) WHATEVER
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
493455
(220) 2018 12 05
SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) sales

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku z drukiem, w szczególności urządzeń drukujących
i kopiujących oraz akcesoriów i materiałów do nich stosowanych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet.
493456
(220) 2018 12 05
GUT RENATA INSTYTUT TALENTÓW FLASHPOINT,
Kiełczów
(540) FLASHPOINT INSTYTUT TALENTÓW

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41 trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe,
organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, konferencji i szkoleń, edukacja, wydawanie biuletynów, czasopism,
książek, audiobooków, organizowanie konkursów.
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(210) 493459
(220) 2018 12 05
(731) CZERNICHOWSKA MAŁGORZATA, Miedzno
(540) LODZIARNIA MIŚ

(531)

08.01.18, 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 26.03.07, 26.11.01,
27.05.01
(510), (511) 30 lody spożywcze, ciasta, ciastka, 43 usługi
w zakresie lodziarni, kawiarni, ciastkarni.
493489
(220) 2018 12 05
ŁOBODA LESZEK JULIAN ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
LETRONIK, Warszawa
(540) leTronik
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 24.15.01
(510), (511) 9 przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, urządzenia pomiarowe do liczenia, urządzenia detekcyjne: czujniki i detektory, liczniki, czujniki, sterowniki.
(210) 493502
(220) 2018 12 05
(731) FUNDACJA HAPPY KIDS, Łódź
(540) HAPPY KIDS

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, crowdfunding, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą
imprez rozrywkowych, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek
charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych
[na rzecz osób trzecich], pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, pozyskiwanie funduszy na projekty
pomocy zagranicznej, pozyskiwanie funduszy w celu
uczczenia pamięci osób, przydzielanie dotacji pieniężnych
dla organizacji charytatywnych, przydzielanie stypendiów
na wyższych uczelniach, przydzielanie stypendiów naukowych, sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie i finansowanie filmów,
sponsorowanie i finansowanie programów radiowych,
sponsorowanie i finansowanie programów telewizyjnych,
sponsorowanie i patronat finansowy, sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie imprez tanecznych,
sponsorowanie imprez teatralnych, sponsorowanie imprez
ze sztukami wizualnymi, udzielanie informacji związanych
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ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, świadczenie
usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla, usługi
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi filantropijne w zakresie datków pieniężnych, usługi finansowania
w celu sponsorowania firm, usługi funduszu dobroczynnego, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi zbierania funduszy na cele polityczne, zbieranie funduszy, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki
ostrożności i zapobieganie katastrofom, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, 44 domowa opieka pielęgniarska,
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], fizjoterapia, usługi medyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, hospicja, opieka medyczna
i zdrowotna, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, sanatoria (usługi -), sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, świadczenie usług
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi opieki nad pacjentami
hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi pielęgniarskiej
pomocy domowej, usługi szpitalnych domów opieki, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki
zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej,
45 agencje adopcyjne, doradztwo w zakresie relacji osobistych, dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi
charytatywne], dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie
[usługi charytatywne], dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi, pośredniczenie w adopcji, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących
na choroby zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia
emocjonalnego rodzinom, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących
się w placówkach opieki długoterminowej, usługi w zakresie opieki.
(210) 493503
(220) 2018 12 05
(731) JESIONEK IZABELA, Lublin
(540) Sercem darowane urlop dla SENIORA

(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 skarbonki, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 prowadzenie agencji i biur turystycznych oraz
usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz
podróży, w tym rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu,
organizowanie wycieczek typu wypoczynek i zwiedzanie,
usługi transportu pasażerskiego.
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(210) 493508
(220) 2018 12 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SUTRIDRINK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność
do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty witaminowe, 29 mleko w proszku, napoje mleczne,
produkty mleczne, jogurty mleczne, jogurty pitne, mleko
fermentowane, desery na bazie mleka, przekąski na bazie
mleka, aromatyzowane napoje na bazie mleka, gotowe posiłki składające się głównie z nabiału.
493510
(220) 2018 12 06
DAWIDIUK PAWEŁ PUNKT SPRZEDAŻY
DROBNOSTKA, Witnica
(540) HAP WIN

(210)
(731)

(531) 01.15.21, 10.05.19, 10.05.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty myjące, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, preparaty do zmywania naczyń,
odkamieniacze do użytku domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, detergenty
do samochodów, środki do polerowania samochodów,
środki do nadawania połysku samochodom, chemiczne
produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego
do prania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do prania chemicznego, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, oleje czyszczące, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, środki do usuwania wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, środki
ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie- ultramaryna, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do podłóg,
5 płyny dezynfekujące inne niż mydło, preparaty do dezynfekcji rąk, odświeżacze powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych.
(210) 493519
(220) 2018 12 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SutriHeal Forte 5% do rany przyłóż
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny,
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny,
żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.

61

(210) 493520
(220) 2018 12 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SutriSept do rany przyłóż
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny,
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny,
żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(210) 493521
(220) 2018 12 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PREGNADRINK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność
do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty witaminowe, 29 mleko w proszku, napoje mleczne,
produkty mleczne, jogurty mleczny, jogurty pitne, mleko fermentowane, desery na bazie mleka, przekąski na bazie mleka, aromatyzowane napoje na bazie mleka, gotowe posiłki
składające się głównie z nabiału.
(210) 493529
(731) TWINO, SIA, Ryga, LV
(540) IN credit

(220) 2018 12 06

(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi
pożyczek finansowych, usługi pożyczek osobistych, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, transakcje
finansowe.
493530
(220) 2018 12 06
POWERJOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) PowerJobs
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia
tymczasowego, agencje pośrednictwa pracy, rekrutacja
personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, konsultacje
w zakresie zatrudnienia, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, leasing pracowniczy, usługi w zakresie wyszukiwania
stanowisk pracy, reklama rekrutacji personelu, dostarczanie
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, ogłoszenia odnoszące się
do rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla personelu, dostarczanie informacji na temat
zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 41 usługi w zakresie konferencji, usługi konsultacyjne
w dziedzinie zawodów kulinarnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, usługi edukacyjne, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi szkolenia personelu, 42 usługi
architektoniczne i inżynieryjne, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi zapewnienia jakości,
usługi testowania zgodności, usługi w zakresie testowania
(210)
(731)
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materiałów, usługi w zakresie testów nieniszczących, doradztwo i usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie inspekcji technicznej.
493531
(220) 2018 12 06
R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) BERGSTERN
(510), (511) 14 wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, wyroby jubilerskie, biżuteria, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi nie ujęte w innych klasach, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne i ich stopy, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, parasole, wyroby ze skóry
i jej imitacji, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy,
sakiewki, teczki, 37 usługi zegarmistrzowskie.
(210)
(731)

493541
(220) 2018 12 07
BISAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski
(540) BISAR
(210)
(731)

(531) 02.07.01, 02.07.23, 02.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, outsourcing jako doradztwo
biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
badania dotyczące działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi marketingowe, rekrutacja personelu, badania
biznesowe, 37 budownictwo, 39 transport, logistyka transportu, 41 doradztwo zawodowe, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210) 493544
(220) 2018 12 07
(731) RADOMSKI PAWEŁ, Kołaków
(540) DOM Z SERCEM

(531) 02.09.01, 29.01.12, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 domy opieki społecznej, zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej, niemedyczne usługi z zakresu opieki społecznej, takie jak usługi
tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej
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nad osobami dorosłymi, organizowanie zdrowych posiłków
w domach opieki społecznej, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi doradcze dotyczące życia w domu opieki,
zapewnienie żywności i napojów do bezpośredniego spożycia na miejscu i na wynos, zapewnianie nierehabilitacyjnych materacy, poduszek, kołder i pozostałego wyposażenia
mieszkalnego nie do celów medycznych, żłobki, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, 44 usługi
domów opieki, usługi domowej opieki społecznej, takie jak
domowa opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych w domach, doradztwo w zakresie
opieki w domach nad ludźmi w podeszłym wieku, usługi
terapeutyczne świadczone w domach, udzielanie informacji z zakresu zdrowia w domach, usługi pomocy społecznej
takie jak usługi terapeutyczne, opieka zdrowotna, opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej i masaży terapeutycznych, doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji w zakresie
zdrowia, usługi paramedyczne, usługi medyczne w ramach
prowadzenia domów opieki społecznej .
493554
(220) 2018 12 07
FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa
(540) FM AGRO
(210)
(731)

(531)

05.07.02, 01.05.01, 01.05.12, 01.05.23, 18.01.08, 26.01.03,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, słód i zboża nieprzetworzone, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin,
rozsady i nasiona do sadzenia, 39 transport drogowy produktów rolnych i ogrodniczych, w tym zbóż, ziaren i nasion, pakowanie i składowanie towarów, w tym zbóż, ziaren
i nasion.
(210) 493561
(220) 2018 12 07
(731) P.P.H.U. I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc
(540) Bystry Zdrój
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki,
wody stołowe, wody smakowe, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne,
wody butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane
i niegazowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne
w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami,
węglowodanowe.
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(210) 493564
(220) 2018 12 07
(731) KOWALIK-URBÁEZ AGNIESZKA LUCYNA, Warszawa
(540) Świadomi Wydawcy
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe.
493565
(220) 2018 12 07
SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SEKRETY Zdrowia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej, drukowane rozkłady, formularze [blankiety,
druki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], śpiewniki, torby papierowe,
transparenty z papieru, ulotki, zakładki do książek, zakładki
do stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, obróbka tekstów, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja muzyczna, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne [produkcja], publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on-line [nie do pobrania],
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
wydawanie czasopism.
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(540) LEARN DIFFERENT WORK SMART LIVE BETTER
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, rekrutacja personelu, public relations, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie zarządzania, pośrednictwo pracy, reklama, promocja sprzedaży, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej,
41 szkolenia biznesowe, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, usługi szkolenia personelu, nauczanie i szkolenia, doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, kształcenie
praktyczne, organizowanie i prowadzenie seminariów, produkcja filmów, publikacja elektroniczna on-line, publikowanie
książek, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), usługi mikro-wydawnictw, nauczanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany pedagogiczne, usługi tłumaczenia, usługi związane z organizacją wypoczynku, poradnictwo
zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia).
(210) 493576
(731) LE HO NAM, Łazy
(540) MiULU FASHION

(220) 2018 12 07

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty,
żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych klasach), materiały
do wypychania i wyściełania (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), nie przerobione tekstylne materiały włókniste,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły
gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe.
493589
(220) 2018 12 09
MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łosice
(540) WÓDKA z MANUFAKTURY

(210)
(731)

(210) 493566
(220) 2018 12 07
(731) LIBERSKI MACIEJ ML CONSULTING, Warszawa
(540) EffoCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty
weterynaryjne.
(210)
(731)

493572
(220) 2018 12 07
BERNDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe,
wódki, okowity.
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(210) 493592
(220) 2018 12 09
(731) LUCZEK KRZYSZTOF, Wejherowo
(540) PO PIEROGU

(531) 02.01.01, 02.01.11, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki, przekąski słone
na bazie mąki, gotowe potrawy na bazie makaronu, świeże
makarony, kluski i pierogi, pierożki na bazie mąki, świeże pierożki, pierożki ravioli, pierożki rybne, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], empanada (nadziewany pieróg), ryżowe
pierożki, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], pierożki chińskie
z nadzieniem pikantnym (won ton), pierożki w stylu koreańskim [mandu], pierożki z krewetkami, shao mai [chińskie pierożki], naleśniki, placki, paszteciki, mięso zapiekane w cieście,
warzywa w cieście, tarty (słodkie lub słone), warzywa w cieście, ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, bagietki z nadzieniem, knedle,
smażone kluski, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi kateringowe, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi świadczone przez bary bistro,
usługi barów i restauracji, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
usługi kawiarni, usługi w zakresie kafeterii, wynajmowanie
sal na zebrania, udostępnianie pomieszczeń na spotkania,
usługi w zakresie udostępniania oraz zapewniania obiektów
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wynajem pomieszczeń na przyjęcia i uroczystości
towarzyskie, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
organizowanie bankietów, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów].
(210) 493593
(220) 2018 12 09
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(540) VISTULA
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu przemiennego], aparatura do odtaczania
piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu,
automaty do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory
prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony,
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne
niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn],
długopisy do druku 3D, dmuchawy do sprężania, wysysania
i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki mechaniczne, drążki będące częściami
maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, dynama
do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
dziurkarki [maszyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia
i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń
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spawalniczych, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki,
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne
urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia
do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania okien,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa
domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory
rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy [części maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gumowe
będące częścią gąsienic maszyn górniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią
gąsienic pługów śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników,
głowice wiertarskie [części maszyn], grabie do zgrabiarek,
gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien,
hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne
zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje
do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny],
kalandry, kamienie młyńskie, kanały dymowe do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe, inne niż
do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła garncarskie, koła maszyn, koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny
zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory
dla stalowni, konwertory katalityczne, konwertory paliwa
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki
jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części
maszyn], korbowody do maszyn, motorów i silników, korby
[części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw,
elektryczne, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna,
krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe
do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy
lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn,
łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki
do siekania mięsa, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa,
maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy dróg, maszyny do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowania,
maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cienkiego wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej
blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny
do gwintowania, maszyny do kędzierzawienia, maszyny
do mieszania, maszyny do montażu rowerów, maszyny
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do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do napełniania butelek, maszyny do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, maszyny
do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny
do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich,
maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia, maszyny
do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji bitumu, maszyny
do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny
do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszyny do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania
tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania
[nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny
do stereotypii [poligrafia], maszyny do strzyżenia sierści
u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii,
maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny do zamykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny drenarskie,
maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów,
elektryczne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszyny odlewnicze
i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny
wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy
[części maszyn], miechy do kuźni, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe,
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym,
młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, napełniarki, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki
mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne,
nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części maszyn],
obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, osie
do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych,
ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe
do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy
do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie
smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszy-
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ny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety [narzędzia
na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, elektryczne,
pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi,
pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, pneumatyczne urządzenia
do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi,
pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne,
pompki napowietrzające do akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy basenowe
do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych],
pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy typograficzne,
prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, prowadniki
do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurkarek, przeciągarki
[ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły], przeguby
uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn,
przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do -), przetrząsacze do siana, przędzarki,
przyrządy do polerowania butów, elektryczne, przyrządy
do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych,
przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników
elektrycznych, roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, ruchome
chodniki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn], separatory para-olej
[odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki
do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki lotnicze,
silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki, inne niż do pojazdów
lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skrobaki do czyszczenia rur,
skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie
korbowe do maszyn i silników, skrzynki na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodówek,
sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła
wałów [maszyny], sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych,
ssawki do odkurzaczy, sterowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne
do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, stoły
do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne, suporty [części
maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki do odkurzaczy,

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szczotki węglowe
[elektryczność], szpule [części maszyn], szpule do krosien
tkackich, szycie (maszyny do -), śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, świdry
górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece
żarowe do silników diesla, tamborki do maszyn hafciarskich,
taśmy przylepne do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub
silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki
do silników, tłumiki do silników, tokarki, torby do odkurzaczy,
transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny
wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich], ubijaczki
elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne,
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn],
uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do korkowania butelek, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, urządzenia
do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia
do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw,
urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny], urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych,
urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów, urządzenia podnośnikowe, urządzenia
przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia wiertnicze,
pływające lub niepływające, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki, walce
do walcarki, walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn,
wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągarki
do sieci [rybołówstwo], wciągniki [wielokrążki], wentylatory
do silników, węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana,
wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki,
wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki do mleka/śmietany, wkłady do maszyn filtrujących,
wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, wrębiarki
do węgla, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi],
wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki
[walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne],
zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników],
zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn],
zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze
[części maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczelniające
[części silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki
i snopowiązałki, żurawie masztowe, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne
do badania dna morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, balony na gorące powietrze,
barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, bufory
do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych,
dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dzie-
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cięcych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, drezyny,
drony cywilne, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł],
dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ
bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty,
kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części
samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski żeglarskie, kolce
do opon, kolejki linowo-terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki,
kominy do lokomotyw, kominy do statków, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części
silników, korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów,
kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy
do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe,
łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części wagonów
kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojazdach, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle,
motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe,
nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze
do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe,
obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół
kolejowych, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne
do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony
bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojazdów, osłony
przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania statków
[wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki
do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa
w samochodach], poduszkowce, podwozia do pojazdów
[statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne,
pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną
lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy
elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy
szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane],
pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków
dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów,
pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystycz-
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ne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy do rowerów, resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery
trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane
do rowerów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amortyzatory do -), samochody autonomiczne, samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe, samoloty amfibie, sanie ratownicze,
sanki do jazdy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów
lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych,
siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów
pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery
wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów,
sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, stopnie nadwozia
do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów,
szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie
pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze
hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia
i instalacje do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe
do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu linowego,
wagony kolejowe, wagony restauracyjne, wagony sypialne,
wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła
do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla
wędkarzy, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki
dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe,
wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki
używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi
krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich
szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki
samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate
przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep
do pojazdów, żurawiki łodziowe.
493595
(220) 2018 12 09
MASZOŃSKI LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sulęcin
(540) M

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, usługi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, usługi zarządzania łańcuchem
dostaw, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich],
zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pojazdów
samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części do pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części do pojazdów
samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
do pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maszyn budowlanych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie maszyn budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sprzętu do robót
ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
materiałów budowlanych, 37 naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, instalowanie części
do pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, usługi
warsztatów naprawy pojazdów, usługi w zakresie montażu
opon, czyszczenie i mycie samochodów, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, przygotowywanie terenu pod budowę, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki,
usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn
do robót ziemnych, wypożyczanie urządzeń stosowanych
w budownictwie, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa maszyn
budowlanych i sprzętu budowlanego, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 usługi transportowe, usługi transportu
drogowego, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi
spedycyjne, usługi dostawcze, usługi w zakresie transportu
samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie udostępniania
informacji dotyczących transportu, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów, usługi
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, odbiór, transport i dostawa towarów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie przyczep samochodowych, transport
pasażerski, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku,
udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi,
logistyka transportu, planowanie tras [usługi nawigacyjne],
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi doradcze w zakresie nawigacji, śledzenie i namierzanie wysyłek
[informacja o transporcie], udzielanie informacji dotyczących
warunków drogowych i ruchu drogowego, usługi pomocy
drogowej [transport], usługi holowania pojazdów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla
pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi
składowania, usługi przeładunkowe, transport i składowanie
towarów, usługi rozładowywania i przepakowywania, pa-
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kowanie i opakowywanie towarów, załadunek i rozładunek
towarów, magazynowanie towarów, usługi związane z magazynowaniem towarów, wynajem miejsc magazynowych,
wynajem obiektów i urządzeń magazynowych.
493602
(220) 2018 12 10
NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane
(540) N NABE SPA

(210)
(731)

Nr ZT06/2019

wadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 41 doradztwo zawodowe, edukacja religijna, informacja
o edukacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie książek, usługi trenerskie,
doradztwo w zakresie życia osobistego, produkcja filmów
innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, 45 doradztwo duchowe.
493615
(220) 2018 12 10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
METAL-HURT D. RAFIŃSKA, B. WESOŁOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) lOfTiM
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.03, 26.11.05, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kuracji uzdrowiskowych: usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii
i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, aromaterapia, masaże, usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi
salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne,
usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsultacje
lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.
493603
(220) 2018 12 10
NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane
(540) NABE SPA
(510), (511) 44 usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii
i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, aromaterapia, masaże, usługi
salonów piękności, usługi solarium, usługi saun fińskich,
łaźnie parowe, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki,
leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach
medycznych.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.19
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie
prysznicowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.
(210) 493625
(220) 2018 12 10
(731) KOCHAŃSKA-DUBAS JOLANTA WENA, Jelenia Góra
(540) WENA Leśne samoobsługowe apteki dla zwierząt

(210)
(731)

493606
(220) 2018 12 10
TLNC GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TLNC BRINGING MILLIONS TO FULFILLMENT
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 03.04.07, 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26,
05.01.01, 05.01.03, 05.01.09, 05.01.16, 06.19.05
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety do celów
weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt domowych,
16 publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne
drukowane, 41 szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia].
493628
(220) 2018 12 10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KANAAN,
Gorzów Wielkopolski
(540) serce uwielbienia
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.14, 02.01.16,
02.01.22, 02.01.23
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, reklama, usługi
ekspertów w dziedzinie efektywności biznesowej, przepro-
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.22
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
493630
(220) 2018 12 10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KANAAN,
Gorzów Wielkopolski
(540) Serce Uwielbienia
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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(210) 493641
(220) 2018 12 10
(731) VU TIEN DUNG, Raszyn
(540) D’ŻAI

(210)
(731)

(210) 493636
(220) 2018 12 10
(731) XTPL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) XTPL
(510), (511) 2 koloranty, pigmenty i tusze, tusze do użytku
w drukarstwie, pigmenty drukarskie, farba drukarska zawierająca nanocząstki, farba drukarska do drukarek 3D, farba
drukarska do drukarek 3D obwodów elektrycznych, farby
przewodzące, tonery i wkłady z tonerem do drukarek, emulsje
srebrne [pigmenty], nanotusze do drukarek przemysłowych
i laboratoryjnych, nanotusze bazujące na nanocząstkach
srebra, 7 maszyny drukarskie, części i akcesoria do maszyn
drukarskich i drukarek, głowice do drukarek nanomateriałów
i maszyn drukarskich, drukarki 3D, drukarki obwodów drukowanych 3D, drukarki do drukowania wielowarstwowych
płytek drukowanych, drukarki nanomateriałów, 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, osprzęt do przetwarzania danych, komputery,
programy komputerowe, oprogramowanie do sterowania
drukarkami komputerowymi, programy sterujące do drukarek przemysłowych i laboratoryjnych, drukarki komputerowe,
drukarki wielofunkcyjne [MFP], głowice drukarek wielofunkcyjnych i do drukarek komputerowych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, komponenty
elektryczne i elektroniczne, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, półprzewodniki, płytki do obwodów drukowanych, folie
przewodzące prąd do stosowania w elektronice oraz do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotoelektrycznych, 40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie 3D, drukowanie
nanomateriałów, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne oraz związane z nimi projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, badania w zakresie nanotechnologii, doradztwo techniczne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210) 493639
(220) 2018 12 10
(731) NAMYSŁ PIOTR M. NAMYSŁOWNIA.PL, Warszawa
(540) KANALOA
(510), (511) 3 olejki do masażu, nielecznicze preparaty
do masażu, olejki do masażu twarzy, olejki do masażu ciała,
olejki i płyny do masażu, świece do masażu do celów kosmetycznych, 44 masaże, masaż tkanek głębokich, usługi masażu
stóp, informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim.

(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.14
(510), (511) 44 fryzjer, manicure, masaż, salon piękności, depilacja woskiem, fizjoterapia, usługa wizażystów.
(210) 493642
(220) 2018 12 10
(731) XTPL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) XTPL

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 2 koloranty, pigmenty i tusze, tusze do użytku
w drukarstwie, pigmenty drukarskie, farba drukarska zawierająca nanocząsteczki, farba drukarska do drukarek 3D,
farba drukarska do drukarek 3D obwodów elektrycznych,
farby przewodzące, tonery i wkłady z tonerem do drukarek,
emulsje srebrne [pigmenty], nanotusze do drukarek przemysłowych i laboratoryjnych, nanotusze bazujące na nanocząstkach srebra, 7 maszyny drukarskie, części i akcesoria
do maszyn drukarskich i drukarek, głowice do drukarek
nanomateriałów i maszyn drukarskich, drukarki 3D, drukarki obwodów drukowanych 3D, drukarki do drukowania
wielowarstwowych płytek drukowanych, drukarki nanomateriałów, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy
komputerowe, oprogramowanie do sterowania drukarkami
komputerowymi, programy sterujące do drukarek przemysłowych i laboratoryjnych, drukarki komputerowe, drukarki
wielofunkcyjne [MFP], głowice drukarek wielofunkcyjnych
i do drukarek komputerowych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, komponenty
elektryczne i elektroniczne, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, półprzewodniki, płytki do obwodów drukowanych,
folie przewodzące prąd do stosowania w elektronice oraz
do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotoelektrycznych, 40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie 3D,
drukowanie nanomateriałów, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne oraz związane z nimi projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania w zakresie
nanotechnologii, doradztwo techniczne w zakresie wyżej
wymienionych usług.
(210)
(731)

493643
(220) 2018 12 10
FRANC-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
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(540) yellow tipi

(531)

26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01,
26.01.04
(510), (511) 11 lampy, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, żarówki, abażury do lamp, stelaże
do abażurów, klosze do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, zawieszenia do lamp, latarki, lampiony, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampki
elektryczne na choinkę, świetlne ozdoby choinkowe, węże
świetlne, żyrandole, systemy oświetleniowe, 16 biurowe
artykuły papiernicze, papier, papier samoprzylepny, karton, tektura, etykiety z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, nalepki, naklejki, prospekty, gazety,
czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały reklamowe
papierowe i piśmiennicze, afisze, plakaty, albumy, broszury,
kalendarze, obrazy, reprodukcje, towary z kartonu, papieru,
tektury i tworzyw sztucznych do pakowania, 20 meble, meble tapicerowane, elementy i akcesoria do mebli, nie z metalu, lustra, ramy do obrazów i fotografii, akcesoria ruchome
(dekoracje) do wyposażania wnętrz wykonane z drewna, ratanu, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, w szczególności skrzynie, walizki (pojemniki), szkatułki, skrzynki na kwiaty
i figurki, stojaki na butelki, stojaki do celów prezentacji, stojaki na gazety, stojaki na parasole, stojaki na talerze, ścianki
przenośne, wieszaki na odzież, haki i szyny do zasłon, rolki
i kółka do zasłon, zasłony bambusowe i zasłony dekoracyjne
z koralików, poduszki (siedziska), poduszki, pościel (inna niż
bielizna pościelowa), łóżka i łóżeczka dla dzieci, przewijaki,
materace, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, podnóżki, pudełka przenośne (pojemniki) z tworzyw sztucznych, 24 bielizna domowa, bielizna
pościelowa, bielizna kąpielowa, obrusy, serwety i serwetki
tekstylne, bieżniki stołowe, podkładki z tkanin, firany, kotary,
rolety materiałowe, zasłony z surowców włókienniczych lub
tworzyw sztucznych, narzuty i pokrowce na meble, tkaniny,
tkaniny obiciowe, dekoracyjne poszewki na poduszki, 27 dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny podłogowe, tapety,
tapety tekstylne, tapety nietekstylne, draperie (nietekstylne),
28 gry i zabawki dla dzieci i młodzieży, zabawki edukacyjne,
zabawki interaktywne, zabawkowe zestawy narzędziowe,
puzzle, piłki, klocki, bujaki (zabawki), kołyski (zabawki), konie
na biegunach i na kółkach, jeździki i pchacze dla dzieci, instrumenty muzyczne zabawkowe dla dzieci, zabawki plażowe dla dzieci, huśtawki, hamaki i piaskownice, namioty do zabawy, meble w postaci zabawek dla dzieci, hulajnogi, wrotki,
deskorolki, łyżwy, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz
za pośrednictwem Internetu artykułów wyposażenia wnętrz,
a mianowicie: mebli, artykułów oświetleniowych, artykułów
dekoracyjnych, tkanin, bielizny domowej, bielizny pościelowej, artykułów wyposażeniowych do okien, narzut, pledów
i nakryć, artykułów gospodarstwa domowego, pojemników
do gospodarstwa domowego, przedmiotów dekoracyjnych
i użytkowych ze szkła, porcelany i ceramiki, luster, obrazów
i plakatów, rzeźb i statuetek, dywanów, chodników i tapet,
usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośred-
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nictwem internetu zabawek dla dzieci i młodzieży oraz zabawek dla zwierząt, książek, plakatów, kalendarzy, artykułów
papierniczych i biurowych, 42 usługi stylizacji i wzornictwa
przemysłowego, doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii do dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz zwłaszcza otworów
okiennych i balkonowych, wnęk, pokoi stołowych i dziecięcych oraz sypialni.
493650
(220) 2018 12 10
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) BASE EXTRA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 3 emalie do paznokci, emalie, żele do paznokci,
żele kolorowe do paznokci, żele, akryle, proszek akrylowy
do sporządzania masy akrylowej do przedłużania paznokci,
lakiery do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery do paznokci,
baza podkładowa do paznokci, bazy pod lakier do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery podkładowe
do paznokci.
(210) 493651
(220) 2018 12 10
(731) PIETRZYK RADOSŁAW INTERIOR, Warszawa
(540) Interior KUCHNIE

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble, meble do wnętrz,
meble kuchenne na wymiar, blaty kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne, meble kuchenne, przymocowane szafki kuchenne, zestawy mebli kuchennych, meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne z regulacją wysokości, serwantki kuchenne, szafy wnękowe, biblioteczki,
półki biblioteczne, meble pod telewizor, meble sypialniane
na wymiar do zabudowy, meble wielofunkcyjne, elementy meblowe, złącza do mebli, drzwiczki do mebli, ramy
do mebli, meble do przebieralni, półki do przechowywania, moduły do przechowywania, szafki do przechowywania, drzwi przesuwne do mebli, panele będące częściami
mebli, drzwi do mebli ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych,
meble domowe wykonane z drewna, segmenty do wystawiania literatury, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
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dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf
wnękowych i garderob, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna wyrobów stolarskich, mebli domowych wykonanych
z drewna, mebli drewnianych, mebli, mebli do wnętrz,
mebli kuchennych na wymiar, blatów kuchennych, szafek
kuchennych, stołów kuchennych, mebli kuchennych, przymocowanych szafek kuchennych, zestawów mebli kuchennych, mebli kuchennych do zabudowy, mebli kuchennych
z regulacją wysokości, serwantek kuchennych, szaf wnękowych, biblioteczek, półek bibliotecznych, mebli pod telewizor, mebli sypialnianych na wymiar do zabudowy, mebli
wielofunkcyjnych, elementów meblowych, złącz do mebli,
drzwiczek do mebli, ram do mebli, mebli do przebieralni,
półek do przechowywania, modułów do przechowywania,
szafek do przechowywania, drzwi przesuwnych do mebli,
paneli będących częściami mebli, drzwi do mebli ze szkła,
mebli wykonanych z substytutów drewna, mebli wykonanych z tworzyw sztucznych, mebli domowych wykonanych z drewna, segmentów do wystawiania literatury,
uchwytów z tworzyw sztucznych do mebli, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa sztucznego
do mebli, systemów do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob, 42 usługi projektowania mebli, planowanie i projektowanie kuchni, profesjonalne doradztwo
w zakresie projektowania kuchni na wymiar.
493652
(220) 2018 12 10
HEALTH WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Nutrivimix
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mineralne suplementy diety, preparaty i substancje farmaceutyczne, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
okłady, plastry lecznicze.
(210)
(731)

493665
(220) 2018 12 11
SPORT.PL.99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) SPORTS FOR WEATHER 99 POLAND
MINH NHAT & ANH DUONG

(210)
(731)
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 01.05.02, 05.07.03, 26.01.03, 27.07.01,
27.07.01, 01.15.09
(510), (511) 25 odzież, kurtki, legginsy, kurtki z kapturem,
spodnie, spódnice, bluzy, getry, kamizelki, sukienki, swetry,
szaliki.
(210) 493670
(220) 2018 10 28
(731) SADURA TOMASZ PPHU SAVI, Wiśniowa Góra
(540) Headzone
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, bielizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, odzież o termoizolacyjnych
właściwościach, podkoszulki sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, komplety sportowe, spodnie sportowe, szorty
sportowe, buty sportowe, obuwie sportowe, kurtki sportowe, płaszcze sportowe, stroje sportowe, rajstopy sportowe,
staniki sportowe, narzutki sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, stroje do sportów walki, skarpety do sportów wodnych, kurtki sportowe do rozgrzewki,
topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem,
buty treningowe, buty tenisowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, stroje dla sędziów
sportowych, kombinezony piankowe do sportów wodnych
powierzchniowych, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego,
szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed
promieniowaniem UV, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z odzieżą sportową.
(210) 493671
(220) 2018 12 11
(731) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(540) True Nature

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 29 mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, gotowe dania z mięsa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, soki owocowe do gotowania,
kiszone warzywa, gotowe dania warzywne, konserwowane
warzywa, 32 napoje owocowe i soki owocowe, 35 usługi
agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż pró-
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bek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie
towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy,
usług i towaru, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 493672
(220) 2018 12 11
(731) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(540) Natural aromatherapy
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badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy,
obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru.
(210) 493674
(220) 2018 12 11
(731) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(540) PLANET CARE 10% for planting trees

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.01.06, 26.11.13, 01.15.11, 01.15.14
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 35 usługi agencji reklamowej,
badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy,
obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru.
(210) 493673
(220) 2018 12 11
(731) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(540) slow beauty

(531)

29.01.03, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 02.03.16, 02.03.23,
02.03.30
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 35 usługi agencji reklamowej,

(531)

29.01.03, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 26.11.07, 05.01.01,
05.01.15, 05.01.16
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania
w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy
prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru, 41 doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie organizacji
wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania
rozrywki, organizowaniu zabaw, imprez artystycznych, okolicznościowych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, konkursów, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowania i prowadzenie spotkań
kulturalno-oświatowych.
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(210) 493675
(220) 2018 12 11
(731) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(540) M Holistic THERAPY
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wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze).
493724
(220) 2018 12 11
SBS INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Amir Kebab

(210)
(731)
(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania
w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy
prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie
wizerunku firmy, usług i towaru.
493720
(220) 2018 12 11
RELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) bi1 by zdrowo żyć

(531) 01.15.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi świadczone przez osoby lub instytucje
zajmujące się przygotowywaniem żywności lub napojów
do konsumpcji.
(210) 493726
(220) 2018 12 11
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) Qlips

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line.
(210) 493721
(220) 2018 12 11
(731) PAJOR IZABELA, Lipków
(540) WHITE HAIR
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki
organiczne, kosmetyki nielecznicze, mieszaniny zapachowe
potpourri, preparaty aromaterapeutyczne, olejki eteryczne
do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne, aromaty
[olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki do masażu,
nielecznicze preparaty do masażu, 4 świece, świece zapachowe, świece perfumowane, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 9 książki audio, e-booki, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu, podcasty, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, publikacje elektroniczne,
16 książki, afisze, plakaty, drukowane materiały piśmienne,
35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów on-line,
41 publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi płatnicze, usługi w zakresie pośrednictwa płatniczego dla osób trzecich, usługi w zakresie operacji
rozliczeniowych i finansowych wykonywanych elektronicznie, usługi w zakresie przekazywania i realizacji instrukcji
płatniczych, usługi w zakresie dystrybucji i realizacji płatności
za pośrednictwem systemu rozliczeniowego, usługi w zakresie prowadzenia platformy elektronicznej służącej do realizacji płatności w tym płatności za faktury, prowadzenia rozliczeń
finansowych i obsługi rozliczeń, 38 usługi w zakresie elektronicznego przesyłania danych w tym danych finansowych,
płatności, rozliczeń i faktur, usługi w zakresie elektronicznej
wymiany dokumentów, w tym dokumentów finansowych,
płatności, rozliczeń i faktur, usługi w zakresie udostępniania
za pośrednictwem Internetu programów i aplikacji komputerowych do rozliczeń finansowych i zarządzania dokumentami, usługi w zakresie przydzielania dostępu do baz danych
w dziedzinie rozliczeń, księgowości i finansów, usługi łączności elektronicznej związane z prowadzeniem transakcji
pomiędzy uczestnikami systemu rozliczeń płatności, usługi
w zakresie prowadzenia platformy komunikacyjnej między
uczestnikami systemu rozliczeń płatności, usługi w zakresie
przydzielania i utrzymywania dostępu dla uczestników systemu rozliczeń płatności.
(210) 493728
(220) 2018 12 11
(731) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NEWME
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie, kleje
do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych paznokci, pumeksy do użytku osobistego, 8 przybory
do manikiuru, przybory do pedikiuru, pęsety, pęsety do depilacji, pęsety do sztucznych rzęs, pilniki do paznokci, polerki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek, cążki do paznokci,
cążki do skórek, obcinacze do paznokci, zestawy do manicure, elektryczne zestawy do manicure, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure, 18 kosmetyczki bez
wyposażenia, kuferki kosmetyczne, 21 szczotki, szczotki
do włosów, szczoteczki do rąk i paznokci, grzebienie, grzebienie do włosów, pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pędzle do farbowania włosów, aplikatory kosmetyczne,
aplikatory do makijażu, gąbki, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, myjki
do peelingu ciała, myjki z siatki nylonowej do mycia ciała,
myjki złuszczające do skóry ciała, przybory i zestawy toaletowe, toaletowe zestawy turystyczne, buteleczki, buteleczki
na kosmetyki, mydelniczki, mydelniczki, dozowniki na mydło, pojemniki na mydło, kubki, etui i futerały na szczoteczki
do zębów, kosmetyczki [wyposażone], 26 ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby do włosów w formie grzebieni, wsuwki do włosów, klipsy i klamry do włosów,
wałki do włosów, papiloty, siatki na włosy, szpilki do kręcenia
włosów, czepki do farbowania włosów, czepki do robienia
pasemek na włosach.
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(210) 493733
(220) 2018 12 11
(731) BARBARA JACEK MARCIN COFFEE TRADE, Lubin
(540) JACKDAW COFFEE ROASTERS

(531) 03.07.12, 05.07.27, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 kawa, herbata, herbata mrożona, kawa niepalona, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy,
nielecznicze napoje na bazie herbaty.
493735
(220) 2018 12 11
ZBYSZKO BOJANOWICZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) 3
(210)
(731)

(210) 493729
(220) 2018 12 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) RANIGEA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 493730
(220) 2018 12 11
(731) KASPERSKA JUSTYNA JUST INTERIORS, Gdynia
(540) JUSTINTERIORS

(531) 26.15.09, 26.04.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 42 usługi projektowania, projektowanie budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie wnętrz budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi w zakresie projektowania
domów, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie hoteli, usługi projektowania w zakresie restauracji, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wnętrz
komercyjnych, projektowanie wnętrz publicznych, projektowanie kuchni, projektowanie łazienek, usługi architektury
wnętrz, usługi doradcze z zakresu architektury, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektowania mebli, usługi
projektowania w zakresie umeblowania, usługi projektowe
w zakresie tkanin dekoracyjnych, projektowanie tapet, nadzór i inspekcja techniczna, doradztwo projektowe, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(531) 27.07.01, 27.07.03, 27.07.04, 29.01.13
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje
owocowe - warzywne, soki owocowo - warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(210) 493736
(220) 2018 12 11
(731) SŁOMA ANETA MARIA FOOTMEDICAL, Gdynia
(540) FOOTWave

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne, wymienne wkładki ortopedyczne, wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], ortopedyczne wkładki
z podparciem łuku stopy, wkładki z podparciem łuku stopy
[ortopedyczne], wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń
stóp, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn
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dolnych, wkładki na płaskostopie, wkładki z podparciem łuku
stopy na płaskostopie, separatory palców u nóg do celów ortopedycznych, ortopedyczne separatory do palców u stóp,
silikonowe urządzenia ortopedyczne, elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku medycznego.
(210) 493737
(220) 2018 12 11
(731) BIALIK ANDRZEJ PPHU HEROSTAL, Bartąg
(540) PPHU HEROSTAL

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 kable, druty i łańcuchy z metalu, druty kolczaste, druty aluminiowe, druty mosiężne, druty ze stali,
druty nieelektryczne plecione, druty do belowania, druty
do spawania, druty na żyłki, druty wiązałkowe metalowe,
druty ostrzowe, nieelektryczne druty żelazne, nieelektryczne
druty jednowłóknowe, druty na liny druty naciągowe z metalu, metalowe druty na liny, druty nieizolowany z miedzi,
druty ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu
topikowego, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, metalowe przewody drutowe
do wiązania przedmiotów, druty zabezpieczające do roślin,
druty półtwarde, druty żarzone, druty ocynkowany, druty
śrubiarskie, druty specjalne, druty nierdzewne, druty białożarzone, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kabli, drutów
i łańcuchów z metalu, drutów kolczastych, drutów aluminiowych, drutów mosiężnych, drutów ze stali, drutów nieelektrycznych plecionych, drutów do belowania, drutów do spawania, drutów na żyłki, drutów wiązałkowych metalowych,
drutów ostrzowych, nieelektrycznych drutów żelaznych,
nieelektrycznych drutów jednowłóknowych, drutów na liny,
drutów naciągowych z metalu, metalowych drutów na liny,
drutów nieizolowanych z miedzi, drutów ze stopów metali
nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego, przewodów
nieelektrycznych i przewodów drutowych z metali nieszlachetnych, metalowych przewodów drutowych do wiązania
przedmiotów, drutów zabezpieczających do roślin, drutów
półtwardych, drutów żarzonych, drutów ocynkowanych,
drutów śrubiarskich, drutów specjalnych, drutów nierdzewnych, drutów białożarzonych.
(210) 493739
(220) 2018 12 11
(731) BARBARA JACEK MARCIN COFFEE TRADE, Lubin
(540) Jackdaw Coffee Roasters
(510), (511) 30 kawa, herbata, herbata mrożona, kawa
nie palona, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty.
(210) 493740
(220) 2018 12 11
(731) WARMUZ WOJCIECH WARMUZ, Żagań
(540) WB WARMUZ BAITS
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(531)

26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.17, 27.05.01, 27.05.07,
29.01.13
(510), (511) 1 kulki proteinowe i kulki proteinowe pływające
do stosowania w wędkarstwie, 9 urządzenia typu echosondy,
12 łodzie zdalnie sterowane, łodzie rybackie, 20 łóżka karpiowe, fotele karpiowe, 22 namioty, namioty kempingowe, liny
do namiotów, namioty do użytku w wędkarstwie, konopie,
25 odzież wędkarska, buty wędkarskie, kurtki wędkarskie, koszule wędkarskie, 28 sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie,
przypony wędkarskie, wędkarskie ciężarki, osęki wędkarskie,
spławiki wędkarskie, krętliki wędkarskie, zanęty wędkarskie,
haczyki wędkarskie, przybory wędkarskie, sieci wędkarskie,
kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie,
liofilizowana przynęta wędkarska, podbieraki dla wędkarzy,
spławiki, koszyki wędkarskie, przynęty wędkarskie syntetyczne, sztuczne przynęty wędkarskie, pudełka na muchy
wędkarskie, pudełka na przynęty wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, wskaźniki brania, zestawy paternoster, czujniki brania, torby na sprzęt wędkarski, skrzynki
na przybory wędkarskie, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, błystki obrotowe,
wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, przynęty
stosowane w wędkarstwie, sztuczne, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, zapachowe przynęty do łowiectwa
i wędkarstwa, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy,
mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku
do użytku w wędkarstwie, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek,
ciężarki do wędek, futerały na wędki, rączki do wędek, podpory na wędki, urządzenia do zarzucania przynęty, wabiki
do myślistwa lub rybołówstwa, sprzęt do wędkowania, żyłki
przyponowe, plecionki przyponowe wędki, leadery, ledcory, podbieraki dla wędkarzy, podpórki pod wędki, stojaki
na wędki, ziarna wędkarskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz sprzedaż on-line artykułów wędkarskich
takich jak wędki, przynęty oraz akcesoriów wędkarskich,
kulek proteinowych do stosowania w wędkarstwie, łodzi
zdalnie sterowanych, foteli karpiowych, urządzeń typu echosondy, orzechów tygrysich, gotowanej kukurydzy, odzieży
wędkarskiej, aromatów, liqidów, dipów, butów wędkarskich,
namiotów.
493741
(220) 2018 12 11
OGONOWSKI MARCIN GABINET MASAŻU
I REHABILITACJI IMED, Warszawa
(540) IMED
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów medycznych, usługi skupu i sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego, usługi skupu i sprzedaży sprzętu ortopedycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do fizjoterapii, 37 konserwacja, serwis i naprawa sprzętu
rehabilitacyjnego, konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fitnessu, 39 wypożyczanie wózków inwalidzkich, 40 produkcja
na zamówienie urządzeń medycznych dla osób trzecich,
44 wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, wypożyczanie
przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie maszyn
i urządzeń medycznych, doradztwo medyczne w zakresie
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł
toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych,
(210)
(731)
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balkoników do chodzenia i łóżek, masaż sportowy, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, masaż, rehabilitacja fizyczna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, terapia zajęciowa i rehabilitacja,
dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, usługi
fizjoterapii.
(210) 493752
(220) 2018 12 11
(731) BANIA WALDEMAR, Kraków
(540) RYWAL
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
19 kształtowniki niemetalowe.
493754
(220) 2018 12 11
LENCZOWSKA WIOLETTA, RACZYŃSKA-PACHUT
HELENA FMOP FORM SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) mesmetric ATELIER

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, lampy, klosze
do lamp, żyrandole, kandelabry elektryczne, kominki, kominki elektryczne, 20 meble, wyroby stolarstwa meblowego,
meble biurowe, meble salonowe, meble szkolne, meble dla
dzieci, meble pokojowe, meble kuchenne, meble ogrodowe,
meble zewnętrzne, regały meblowe, garderoby, półki biurowe, biurka, konsole, drzwi do mebli, meblowe elementy wyposażenia wnętrz, fotele, gabloty, kanapy, sofy, pufy, komody,
kredensy, krzesła, kwietniki, leżaki, lustra, ławy, łóżka, materace, płytki dekoracyjne ścienne (meble) nietekstylne, półki
meblowe, pulpity, ramy do obrazów, skrzynie, stoły, stoliki,
szafy, szafki, szuflady, szkło srebrzone (lustra), taborety, toaletki, wieszaki na ubrania niemetalowe, zawiasy niemetalowe, pościel,oprócz bielizny pościelowej, posłania, 25 odzież,
nakrycia głowy, bielizna, rękawiczki, paski, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego, internetowego,
hurtowni oraz sprzedaż detaliczna, hurtowa i przez Internet:
mebli i towarów komplementarnych, sprzętu oświetleniowego, artykułów gospodarstwa domowego, porcelany stołowej, szkła dekoracyjnego, sztućców stołowych, tkanin
dekoracyjnych i zasłonowych, tkanin obiciowych, tapet,
dywanów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, zegarów, zegarków, wyrobów ze skóry, waliz i toreb, wyrobów z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, muszli, bursztynu, macicy
perłowej oraz imitacji tych surowców lub tworzyw sztucznych, luster, ram i obrazów, antyków, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, szali, szalików, rękawiczek, dodatków do ubrań, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, działalność reklamowa, w tym
reklama prasowa, radiowa, telewizyjna oraz korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, zarządzanie sklepami i hurtowniami z meblami i towarami komplementarnymi, 40 produkcja mebli
na zamówienie, usługi krawieckie, usługi jubilerskie, obróbka tkanin, oprawianie dzieł sztuki, 42 projektowanie wnętrz,
projektowanie mebli, projektowanie akcesoriów do wystroju
wnętrz, projektowanie biżuterii, dekoracji, opakowań, usługi
architektoniczne związane z wykańczaniem wnętrz, usługi
projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe
w zakresie mebli i wnętrz, doradztwo w zakresie aranżacji urządzania wnętrz, projektowanie odzieży.
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(210) 493758
(220) 2018 12 11
(731) WESOŁOWSKI MACIEJ, WARSZAWA
(540) MÉTRIE DÉCO

(531) 05.03.07, 05.03.13, 26.03.04, 26.02.15, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 20 meble, meble wykonane ze stali, meble domowe wykonane z drewna, meble wykonane z substytutów
drewna, meble skórzane, meble metalowe, meble drewniane, meble tapicerowane, meble antyczne, meble ze szkła,
meble w stylu antycznym, meble na miarę (do zabudowy),
meble wykonane ze stalowych rurek, meble domowe, biurowe i ogrodowe, regały z metalu [meble], półki z metalu [meble], ścianki działowe z metalu [meble], miniaturowe meble
wykonane z drewna, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, reklama,
reklama i usługi reklamowe, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
37 renowacja mebli, naprawa i renowacja mebli, stolarstwo
meblowe [naprawa], 42 projektowanie mebli, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wystroju
wnętrz sklepów, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrowców
na meble [projektowanie wnętrz], usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi projektowania
wnętrz budynków, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz
butików, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi
w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, usługi
w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej, usługi
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne
i doradcze w tym zakresie.
(210) 493765
(220) 2018 12 12
(731) BENOX B. KASZUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kamień
(540) BENOX
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(531) 14.03.01, 14.03.03, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe kratownice, szkielety ramowe dla
budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, gwoździe, pokrycia
metalowe dachów, drabiny metalowe, drobnica żelazna, osłony
metalowe drzew, uchwyty metalowe, gwoździe z szeroką główką, haki metalowe do wieszania kotłów, osłony metalowe, haki
metalowe do wieszania ubrań, haki metalowe, kolanka metalowe do rur, kołki metalowe, kołki metalowe do ścian, konstrukcje metalowe, metalowe szkielety ramowe dla budownictwa,
konstrukcje metalowe dla budownictwa, liny metalowe, liny
stalowe, łańcuchy metalowe, złącza metalowe do łańcuchów,
nakrętki metalowe, nity metalowe, okucia drzwi metalowe,
okucia metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe
do okien, dystansowe podkładki regulacyjne, rusztowania metalowe, pręty ze stali, szalunki metalowe do betonu, wkręty, śruby metalowe do łączenia przewodów, śruby metalowe, śruby
oczkowe, nieelektryczne metalowe złącza kabli, złączki metalowe rur, metalowe kołki rozporowe, metalowe kotwy do ościeżnic, kotwy stalowe, profile metalowe, 17 tworzywa sztuczne
półprzetworzone, wełna mineralna jako izolator, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia do złącz
rozprężnych, niemetalowe złączki do rur, osłony, koszulki kołków
rozporowych z tworzyw sztucznych, kołki rozporowe z tworzyw sztucznych, podkładki dystansowe z tworzyw sztucznych,
łączniki do izolacji, elementy mocujące z tworzyw sztucznych,
19 budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały
niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe profile budowlane,
krokwie dachowe, materiały budowlane niemetalowe, narożniki niemetalowe, 35 prowadzenie działalności importowo eksportowej, handlowej hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej
oraz gromadzenie towarów umożliwiające dogodne oglądanie
i nabywanie towarów: metalowe kratownice, szkielety ramowe dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, gwoździe,
pokrycia metalowe dachów, drabiny metalowe, drobnica żelazna, osłony metalowe drzew, uchwyty metalowe, gwoździe
z szeroką główką, haki metalowe do wieszania kotłów, osłony
metalowe, haki metalowe do wieszania ubrań, haki metalowe, kolanka metalowe do rur, kołki metalowe, kołki metalowe
do ścian, konstrukcje metalowe, metalowe szkielety ramowe
dla budownictwa, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, złącza metalowe do łańcuchów, nakrętki metalowe, nity metalowe, okucia
drzwi metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do mebli,
okucia metalowe do okien, dystansowe podkładki regulacyjne,
rusztowania metalowe, pręty ze stali, szalunki metalowe do betonu, wkręty, śruby metalowe do łączenia przewodów, śruby
metalowe, śruby oczkowe, nieelektryczne metalowe złącza kabli, złączki metalowe rur, metalowe kołki rozporowe, metalowe
kotwy do ościeżnic, kotwy stalowe, profile metalowe, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, wełna mineralna jako izolator, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia
do złącz rozprężnych, niemetalowe złączki do rur, osłony, koszulki kołków rozporowych z tworzyw sztucznych, kołki rozporowe z tworzyw sztucznych, podkładki dystansowe z tworzyw
sztucznych, łączniki do izolacji, elementy mocujące z tworzyw
sztucznych, budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane
materiały niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe profile
budowlane, krokwie dachowe, materiały budowlane, narożniki
niemetalowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
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(210) 493769
(220) 2018 12 12
(731) ZAJĄCZKOWSKA EWA ANIKO, Warszawa
(540) ANIKO

(531)

27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.12,
26.03.04, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 9 wagi elektroniczne, wagi pocztowe, wagi
do listów, wagi precyzyjne, wagi pomostowe, PH-metry,
elektrody pH, 10 przyrządy analityczne do celów medycznych, pipety do użytku medycznego, 11 zamrażarki.
(210) 493771
(220) 2018 12 12
(731) MAŁKIEWICZ BARTOSZ V.A.C., Warszawa
(540)

(531) 29.01.12, 03.04.05, 03.04.13, 03.04.24
(510), (511) 35 usługi w zakresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradztwo gospodarcze, prowadzenie
pełnej księgowości, zarządzanie rachunkami firmy, usługi
w zakresie sprawozdawczości finansowej, doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów, audyt, usługi
w zakresie sporządzania dokumentacji płacowej i kadrowej
wymaganej przepisami prawa, sporządzanie list płac, wypełnianie obowiązków ewidencyjnych i zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako usługi biurowe, optymalizacja metod zatrudniania i wynagradzania pracowników
polegająca na poszukiwaniu legalnych, alternatywnych
form prawnych zatrudnienia, pozwalających zredukować
koszty pracy bez potrzeb- redukowania zatrudnienia w firmie, 36 doradztwo podatkowe nie dotyczące księgowości,
raportowanie wyników finansowych, usługi aktuariuszy polegające na obliczaniu ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub
obarczonych ryzykiem, zarządzanie finansowe rachunkami
pieniężnymi, 41 nauczanie z zakresu rachunkowości, księgowości i analizy finansowej, matematyki, statystyki, audytu
oraz prawa, instruktaże głównie w kwestiach praktycznego
wykorzystania wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych
i seminariów, publikacje elektroniczne on-Iine książek i periodyków oraz publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 45 świadczenie usług związanych z opracowywaniem ekspertyz i opinii z zakresu prawa, prawa finansowego,
podatkowego, ubezpieczeń, prawa pracy oraz analiz prawnych zakończonych raportami.
(210)
(731)

493774
(220) 2018 12 12
WYPCHŁO PIOTR ARCHI-RAD 2000 BIURO
PROJEKTÓW, Radom
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(540) Archi-Rad
(510), (511) 37 budownictwo, 42 projektowanie budowlane.
493776
(220) 2018 12 12
JANISZEWSKI MATEUSZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Kraków
(540) biega ortopeda.pl
(210)
(731)

Nr ZT06/2019

nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
niezwiązane z fryzurą lub fryzjerstwem, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
usługi wizażystów, usługi ogrodnicze, tępienie szkodników
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, niezwiązane z fryzjerstwem.
493779
(220) 2018 12 12
KASZYŃSKA EWA, KASZYŃSKI MICHAŁ ADEPT
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) adept

(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.13, 26.01.03,
26.01.16, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego, trening sprawności fizycznej, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące
do zachowania zdrowia, przywracania lub poprawy zdrowia,
usługi medyczne, diagnostyka medyczna, badania i konsultacje medyczne, chirurgia z zakresu ortopedii i medycyny
estetycznej, fizykoterapia, fizjoterapia, masaż, badania USG,
pracownie ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie i opieka medyczna
i pielęgniarska, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie
i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm
ubezpieczeniowych, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
kliniki medyczne, lecznice - prywatne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna, rehabilitacja fizyczna, kliniki, przychodnie, chirurgia plastyczna, usługi
medycyny alternatywnej, usługi klinik medycznych, usługi
terapeutyczne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich,
wypożyczanie sprzętu medycznego.
493777
(220) 2018 12 12
WELLAND MEDICAL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łajski
(540) WELLAND MEDICAL POLSKA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty
do irygacji do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, medyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, materiały do plombowania
zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki przeciwrobacze, fungicydy, herbicydy,
niezwiązane z fryzurą lub fryzjerstwem, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura dentystyczna, elektryczna,
urządzenia i przyrządy weterynaryjne, urządzenia i instrumenty medyczne, protezy, protezy dentystyczne, soczewki
[protezy wewnątrzgałkowe] do implantacji chirurgicznych,
sztuczna szczęka, sztuczne gałki oczne, sztuczne zęby, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, z wyłączeniem
klipsów do celów medycznych, 16 materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, folie
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, żadne z wyżej
wymienionych nie odnoszące się do włosów lub fryzjerstwa,
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, kultura fizyczna, orga(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu,
szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
usługi szkolenia personelu, nauczanie i szkolenia, usługi
szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, szkolenia
w zakresie przetwarzania danych, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia związane z finansami, szkolenia
w dziedzinie biznesu, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia związane z przetwarzaniem danych, usługi
szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia w zakresie
możliwości zatrudnienia, szkolenia związane ze sprzętem
komputerowym, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu public relations, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, szkolenia
w zakresie kwalifikacji zawodowych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia
z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia związane
z technikami przetwarzania danych, szkolenia w zakresie
technik przetwarzania danych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej,
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa
i personelu, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], warsztaty w celach szkoleniowych, edukacja,
edukacja prawna, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych,
edukacja [nauczanie], budowanie zespołu (edukacja), usługi
szkół [edukacja], doradztwo zawodowe [edukacja], edukacja
zawodowa dla młodych ludzi, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, edukacja w dziedzinie przetwarzania
danych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie wykładów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
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i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji
związanych z biznesem, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie zjazdów w celach biznesowych.
493782
(220) 2018 12 12
HRUSZKA ELŻBIETA BERNADETA POLAMEL
CENTRUM ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO, Białystok
(540) POLAMEL C.Z.T.

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna części
do maszyn, części do maszyn rolniczych, części zamiennych
do samochodów, części motoryzacyjnych, łożysk, łożysk
ślizgowych, opraw i zespołów łożyskowych, uszczelnień,
pasów klinowych, łańcuchów, filtrów, opasek zaciskowych,
narzędzi, ściągaczy, akumulatorów, chemii technicznej, preparatów do pielęgnacji i czyszczenia samochodów, akcesoriów samochodowych, profesjonalnych środków utrzymania
czystości, narzędzi i urządzeń do wyposażenia warsztatów
samochodowych.
(210) 493788
(220) 2018 12 12
(731) ŁANGALIS MAREK OLFOR, Olsztyn
(540) Olver
(510), (511) 2 smary antykorozyjne, preparaty antykorozyjne,
mieszanki antykorozyjne, oleje antykorozyjne, farby antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, woski antykorozyjne, papiery
antykorozyjne, środki antykorozyjne, preparaty antykorozyjne do pojazdów, antykorozyjne powłoki w sprayu, produkty antykorozyjne do metali, środki antykorozyjne w postaci
powłok, żywice syntetyczne do ochrony antykorozyjnej, samochodowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, środki antykorozyjne posiadające właściwości usuwania
kamienia kotłowego, mieszanki antykorozyjne jako dodatki
do powłok powierzchniowych, preparaty antykorozyjne posiadające właściwości usuwania kamienia kotłowego, farby
jako powłoki antykorozyjne, środki antykorozyjne w postaci
powłok do stosowania na pojazdach, preparaty do uszczelniania antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni podwozia
pojazdów silnikowych, antykorozyjne środki barwiące do zastosowania w mieszaniu farb w celu wyboru koloru, inhibitory korozji, preparaty hamujące korozję, środki hamujące korozję, powłoki odporne na korozję, preparaty chroniące przed
korozją, materiały hamujące korozję, preparaty do zabezpieczania przed korozją, farby do ochrony przed korozją, środki
hamujące korozję w postaci powłok, oleje zapobiegające
korozji, powłoki odporne na korozję zawierające fenol, farba
odporna na korozję zawierająca fenol, środki konserwujące
do użytku przeciw korozji, elastyczne farby do ochrony metali przed korozją, powłoki do ochrony przed efektami korozji
spowodowanymi kwasami, materiały powłokowe do ochrony powierzchni narażonych na korozję galwaniczną, preparaty do pokrywania powierzchni w celu ochrony przed korozją, powłoki w postaci farb hamujące korozję do morskiego
użytku handlowego, preparaty do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony przed korozją, powłoki w postaci
farb hamujące korozję do zastosowania w przemyśle odwiertów gazowych lub ropy naftowej, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozie pojazdów, 35 sprzedaż detaliczna
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lub hurtowa smarów antykorozyjnych, preparatów antykorozyjnych, mieszanek antykorozyjnych, olejów antykorozyjnych, farb antykorozyjnych, taśm antykorozyjnych, wosków
antykorozyjnych, papierów antykorozyjnych, środków antykorozyjnych, preparatów antykorozyjnych do pojazdów,
antykorozyjnych powłok w sprayu, produktów antykorozyjnych do metali, środków antykorozyjnych w postaci powłok,
żywic syntetycznych do ochrony antykorozyjnej, samochodowych mieszanek do powłok antykorozyjnych podwozia, środków antykorozyjnych posiadających właściwości
usuwania kamienia kotłowego, mieszanek antykorozyjnych
jako dodatków do powłok powierzchniowych, preparatów antykorozyjnych posiadających właściwości usuwania
kamienia kotłowego, farb jako powłok antykorozyjnych,
środków antykorozyjnych w postaci powłok do stosowania
na pojazdach, preparatów do uszczelniania antykorozyjnego
odsłoniętych powierzchni podwozia pojazdów silnikowych,
antykorozyjnych środków barwiących do zastosowania
w mieszaniu farb w celu wyboru koloru, inhibitorów korozji,
preparatów hamujących korozję, środków hamujących korozję, powłok odpornych na korozję, preparatów chroniących
przed korozją, materiałów hamujących korozję, preparatów
do zabezpieczania przed korozją, farb do ochrony przed korozją, środków hamujących korozję w postaci powłok, olejów
zapobiegających korozji, powłok odpornych na korozję zawierających fenol, farb odpornych na korozję zawierających
fenol, środków konserwujących do użytku przeciw korozji,
elastycznych farb do ochrony metali przed korozją, powłok
do ochrony przed efektami korozji spowodowanymi kwasami, materiałów powłokowych do ochrony powierzchni narażonych na korozję galwaniczną, preparatów do pokrywania
powierzchni w celu ochrony przed korozją, powłok w postaci farb hamujących korozję do morskiego użytku handlowego, preparatów do obróbki powierzchni metalowych w celu
ochrony przed korozją, powłok w postaci farb hamujących
korozję do zastosowania w przemyśle odwiertów gazowych
lub ropy naftowej, powłok zabezpieczających przed korozją
podwozie pojazdów.
493789
(220) 2018 12 12
ZDROJOWA INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) ZDROJOWA INVEST & HOTELS
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, reklamy, reklamy
radiowe, reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi porównywania cen, 36 agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sprzedaż najem i dzierżawa nieruchomości, wycena
nieruchomości, doradztwo w sprawach inwestycyjnych,
sprzedaż i wynajem budowanych w systemie deweloper-
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skim obiektów mieszkalnych i użytkowych, 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, kawiarnie,
restauracje, stołówki.
(210) 493796
(220) 2018 12 13
(731) NOWAK DARIA, Tomaszkowice
(540) FISHCHASER
(510), (511) 28 sztuczne przynęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa.
(210) 493832
(220) 2018 12 13
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) SOFTEYE LIPID

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.06, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.

Nr ZT06/2019

(210) 493837
(220) 2018 12 13
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) SOFTEYE BLEPHA+

(531)

29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04,
26.04.06, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.05, 24.17.07,
24.13.01, 24.13.25, 26.03.23
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 493838
(220) 2018 12 13
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) SOFTEYE BLEPHA

(531)

493833
(220) 2018 12 13
WOODYKNOWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) WoodyKnows

(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, 9 maski
do oddychania (inne niż do sztucznego oddychania), filtry
do masek do oddychania, maski ochronne, zaciski do nosa
dla nurków i pływaków, filtry do nosa (nosowe/donosowe),
filtry do filtrów do nosa (nosowych/donosowych), ekspandery (rozszerzacze/rozwieracze) do nosa (nosowe/donosowe),
25 maski na oczy do spania.

(531)

29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.
493841
(220) 2018 12 13
DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sosnowiec
(540) OBN

(210)
(731)

(531)

(210) 493836
(220) 2018 12 13
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) SOFTEYE GEL

(531)

29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.09, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.23,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 14.03.21, 26.11.02,
26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowch do celów medycznych, płyny do napełniania wkładów do papierosów
beztytoniowych do celów medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów
elektronicznych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet i sprzedaży
wysyłkowej papierosów beztytoniowych, papierosów elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(210)
(731)

493842
(220) 2018 12 13
DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sosnowiec

Nr ZT06/2019
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(540) EBN

(531)

14.03.21, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 26.11.02,
26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.19, 27.05.22,
27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowch do celów medycznych, płyny do napełniania wkładów do papierosów
beztytoniowych do celów medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów
elektronicznych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet i sprzedaży
wysyłkowej papierosów beztytoniowych, papierosów elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
493845
(220) 2018 12 13
ZENNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) O!BELLA PER TE
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(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13,
26.13.01
(510), (511) 6 cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
11 lampiony na świece, 14 dzieła sztuki z metali szlachetnych, 19 ogrodzenia niemetalowe grobów lub nagrobków,
groby niemetalowe, nagrobki, grobowce podziemne [krypty] niemetalowe, stele nagrobkowe, niemetalowe, grobowce
[pomniki] niemetalowe, granit, formy odlewnicze niemetalowe, tablice nagrobkowe niemetalowe, popiersia z kamienia,
betonu lub marmuru, pomniki niemetalowe, płyty pamiątkowe, niemetalowe, płyty nagrobne niemetalowe, marmur,
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, kominy niemetalowe, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące
do produkcji kamieni, kamień, parapety okienne [niemetalowe], stopnie schodów [niemetalowe], 21 wazony, figurki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 40 złocenie.
(210) 493849
(220) 2018 12 14
(731) ZAPRZELSKA ANNA STUDIO KOLORU, Bydgoszcz
(540) Lemon Craft

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.04
(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, pilniczki kartonowe,
pumeksy, 8 nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek, nożyczki do włosów, nożyczki fryzjerskie, cążki do paznokci,
cążki do skórek, pilniki do stóp, pilniki do paznokci, polerki
do paznokci, zestawy do manicure, pęsety, zalotki do rzęs,
18 kosmetyczki bez wyposażenia, 20 lustra i lusterka toaletowe i kosmetyczne, lustra łazienkowe, lustra z elektrycznym oświetleniem, 21 grzebyki do rzęs, pędzle kosmetyczne, aplikatory kosmetyczne, grzebienie do włosów, szczotki
do włosów, szczoteczki do rąk, szczotki kąpielowe, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, artykuły łazienkowe,
pędzle do golenia, gąbki kosmetyczne, gąbki toaletowe,
gąbki do kąpieli, gąbki do ciała, gąbki do makijażu, kosmetyczki wyposażone, pędzle do farbowania włosów, rękawice
do peelingu, puszki do pudru.
(210) 493847
(220) 2018 12 14
(731) ZAORSKI LECH FIRMA KAMIENIARSKA, Bydgoszcz
(540) Z FIRMA KAMIENIARSKA LECH ZAORSKI & synowie

(531)

29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.03.11, 05.07.12, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 16 materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały papierowe rękodzielnicze, papier do celów
rękodzielniczych, papierowe wyroby artystyczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią, 41 usługi
w zakresie edukacji rękodzielniczej, szkolenia w dziedzinie rękodzielnictwa, pokazy [do celów szkoleniowych], warsztaty
w celach szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie
edukacji rękodzielniczej.
(210) 493850
(220) 2018 12 14
(731) KOKOT-GÓRA SZYMON IGNIS, Olsztyn
(540) CFBT.PL

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.19,
27.05.22, 27.03.15, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 24.17.01,
24.17.02, 01.15.05, 01.15.21, 02.09.18, 02.09.23, 15.01.21
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne,
seminaria edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, dostarczanie informacji edukacyjnych, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego, szkolenia
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
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493851
(220) 2018 12 14
SUPERAUTO24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) superauto24.com
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.02,
27.07.01, 27.07.11, 18.01.07, 18.01.09, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.12
(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, pojazdy
do poruszania się drogą lądowa, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, 36 wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], pożyczki [finansowanie],
pożyczki ratalne, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, leasing finansowy, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi finansowania, 39 wynajem samochodów, pojazdy [wypożyczanie], holowanie.
493853
(220) 2018 12 14
BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) Rozsądni Bracia
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości],
usługi zarządzania nieruchomościami, 41 edukacja, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, usługi wydawnicze.

Nr ZT06/2019

(210) 493889
(220) 2018 12 14
(731) OSTASZEWSKI ROBERT, Legionowo
(540) Anita Berg

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 18 bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież,
obuwie, bielizna.
493892
(220) 2018 12 14
CENTRUM EKSPORTU I LOGISTYKI KLEMENTYNKA,
Lublin
(540) klementynka Na Zdrowie! www.klementynka.eu

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 493856
(220) 2018 12 14
(731) UNITEL SIADKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) UNITEL

(531) 29.01.13, 26.04.11, 26.04.18
(510), (511) 37 budowa infrastruktury łącznościowej, układanie kabli naziemnych, układanie kabli ziemnych, nakładanie
osłon na światłowody, nakładanie osłon na kable, konserwacja
i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
układanie i budowa rurociągów, budowa infrastruktury łącznościowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu,
usługi w zakresie wykopywania, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, układanie przewodów telekomunikacyjnych.
(210) 493857
(220) 2018 12 14
(731) UNITEL SIADKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) UNITEL
(510), (511) 37 budowa infrastruktury łącznościowej, układanie kabli naziemnych, układanie kabli ziemnych, nakładanie osłon na światłowody, nakładanie osłon na kable,
konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, układanie i budowa rurociągów, budowa
infrastruktury łącznościowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, usługi w zakresie wykopywania, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, instalowanie
i naprawa sieci telekomunikacyjnych, układanie przewodów
telekomunikacyjnych.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.11
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywa
świeże.
493898
(220) 2018 12 14
JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Jessapart Apartment & Villa
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 krótkoterminowy wynajem apartamentów
i mieszkań.
493967
(220) 2018 12 17
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VITAMINAL
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych: koncentraty i korektory dla zwierząt
hodowlanych.
(210)
(731)

493977
(220) 2018 12 16
MAGNEZYTY GROCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Grochowa
(540) STEELMAG MSK
(510), (511) 1 magnezyty.
(210)
(731)

Nr ZT06/2019
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(210) 493984
(220) 2018 12 17
(731) KOŁODKO ANNA GERMANICA, Słotwina
(540) ISO start

(531) 26.13.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, analizy ekonomiczne, badanie rynku, audyt przedsiębiorstw,
doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów
zarządzania jakością, tworzenie biznesplanów, wycena
przedsiębiorstw, biura pośrednictwa pracy, dobór i rekrutacja personelu, usługi w zakresie rachunkowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe, projektowanie kampanii reklamowych,
outsourcing jako doradztwo handlowe, administrowanie
danymi na serwerach, usługi związane z prowadzeniem
komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do baz
internetowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 tłumaczenia językowe,
tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, edukacja, organizowanie kursów dydaktycznych i nauki języków obcych, organizowanie warsztatów edukacyjnych i kompetencyjnych,
organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i treningów
praktycznych z zakresu wdrażania norm ISO, usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism, katalogów, broszur,
prospektów, folderów, plakatów, materiałów dydaktycznych,
usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji elektronicznych, usługi redakcyjne, organizacja wystaw i targów,
45 doradztwo prawne w zakresie norm ISO, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych.
(210) 493988
(220) 2018 12 17
(731) BŁASZCZYK ŁUKASZ, Łódź
(540) i intermedicus

(531) 02.01.23, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06
(510), (511) 44 fizjoterapia, ośrodki zdrowia,
medyczne.

493997
(220) 2018 12 18
QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Adelard Aretes
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek z prze(210)
(731)

wodnikiem, organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach akcji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem,
prowadzenie wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, udzielanie informacji turystycznych, usługi
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, zwiedzanie
turystyczne, 41 obozy rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie -), obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji
na obozach letnich, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, organizacja zajęć, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem po miejscach
o wartości kulturalnej do celów edukacyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych.
494000
(220) 2018 12 18
SENIORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Granica
(540) SeniorMed

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 03.07.17, 24.13.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 prowadzenie całodobowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób w podeszłym wieku oraz
osób niepełnosprawnych wraz z pielęgnacją medyczną, psychologiczną i opiekuńczą, prowadzenie zajęć ruchowych
i rehabilitacyjnych dla osób w podeszłym wieku oraz osób
niepełnosprawnych, usługi medycyny alternatywnej dla
osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, opieka
geriatryczna, usługi terapeutyczne dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych.
494007
(220) 2018 12 18
MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA,
Pisarzowice
(540) miary i wagi

(210)
(731)
usługi
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(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne wagi samochodowe.
494018
(220) 2018 12 18
PRO AUTOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) PRO PNEUMATIC

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 siłowniki pneumatyczne, zawory pneumatyczne, złącza pneumatyczne, 35 prowadzenie punktu sprzedaży
detalicznej, hurtowej i sprzedaży wysyłkowej z siłownikami
pneumatycznymi, zaworami, złączami i przewodami pneumatycznymi, czujnikami pomiaru ciśnienia i temperatury.
494021
(220) 2018 12 18
EMIR COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra
(540) KRZEM ORGANICZNY G57
(510), (511) 5 naturalne suplementy diety.
(210)
(731)

494038
(220) 2018 12 19
VIN-SOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Polsecco
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

494044
(220) 2018 12 19
SQLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) SQ Line
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, eskortowanie
podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów], holowanie,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka
transportu, pakowanie towarów, pojazdy (wypożyczanie -),
przenoszenie przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie,
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu,
składowanie towarów, spedycja, transport, transport kolejowy, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie
[wiadomości lub towary], usługi rozładunku towarów, usługi
transportu samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych.
(210)
(731)

494049
(220) 2018 12 19
QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Gryfina Gravitas
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek
z przewodnikiem, organizowanie wycieczek zagranicznych,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycie(210)
(731)
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czek ze zwiedzaniem w ramach akcji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek
ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek, rezerwacja miejsc
na podróż, rezerwacja transportu, udzielanie informacji turystycznych, usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, usługi w zakresie organizowania transportu dla
wycieczek, wycieczki (organizowanie -), zwiedzanie turystyczne, 41 obozy rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie -), obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji
na obozach letnich, organizacja imprez rozrywkowych typu
cosplay, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
organizacja zajęć, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewniane zajęć kulturalnych.
(210) 494053
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) VITAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 494054
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) IMMUNOSIL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 494055
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PREVENTON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
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wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
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(210) 494138
(220) 2018 12 20
(731) ŻUKOWSKI ROBERT MARCIN, Częstochowa
(540) NC NOTEBOOKCENTER.PL

ferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, szkolenia edukacyjne, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące prawa, usługi szkoleniowe dla biznesu, 45 badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w zakresie
sporów sądowych, doradztwo związane z ochroną znaków
towarowych, doradztwo związane z osobistymi sprawami
prawnymi, kompilacja informacji prawnych, organizowanie
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności
z prawami i regulacjami, usługi pomocy w sprawach spornych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokatów, usługi doradcze związane z prawami konsumenta
[doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami
autorskimi, usługi monitorowania prawnego, usługi prawne, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej
i praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych,
telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne
związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo
i muzycznymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań prawnych,
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne].

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne),
komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne
[laptopy].

(210) 494153
(220) 2018 12 21
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF,
(540) 4 DURING
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
środki wzbogacające organizm w niezbędne witaminy,
32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe przyspieszające metabolizm alkoholu, preparaty do produkcji
napojów przyspieszających metabolizm alkoholu, napoje
energetyzujące.

(210) 494060
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) GLUCOMIN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
494133
(220) 2018 12 20
TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) OMNIOXY
(510), (511) 9 komory dekompresyjne (hiperbaryczne), hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycznych,
10 hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych,
koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego, aparatura
medyczna wspomagająca oddychanie, generatory ozonu
do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem, aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, 44 wypożyczanie komór dekompresyjnych (hiperbarycznych), wynajem
sprzętu do celów medycznych, usługi medyczne.
(210)
(731)

494139
(220) 2018 12 20
PRZYBECKI TOMASZ KANCELARIA ADWOKACKA,
Poznań
(540) Przybecki
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], edukacja prawna, kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kon(210)
(731)

(210) 494162
(220) 2018 12 21
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF,
(540) 4 BEFORE
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
środki wzbogacające organizm w niezbędne witaminy,
32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe przyspieszające metabolizm alkoholu, preparaty do produkcji
napojów przyspieszających metabolizm alkoholu, napoje
energetyzujące.
(210)
(731)

494189
(220) 2018 12 21
TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
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(540) BIOLABS GROUP

(531) 24.13.22, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy), suplementy diety,
suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy
prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy witaminowe dla zwierząt,
suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy
diety składające się z witamin, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żelki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe, preparaty witaminowe, napoje witaminizowane, witaminy dla zwierząt, mieszane preparaty witaminowe,
preparaty witaminowe i mineralne, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, artykuły spożywcze dla diabetyków
[specjalnie wyprodukowane], mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne, 9 komory dekompresyjne (hiperbaryczne),
hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycznych,
10 hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych,
koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego, aparatura
medyczna wspomagająca oddychanie, generatory ozonu
do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem, aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, 29 oleje jadalne,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych).
494190
(220) 2018 12 21
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FORUM ROLNIKÓW I AGROBIZNESU
(210)
(731)

(531)

01.17.03, 01.17.11, 01.17.25, 05.03.13, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe,
czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma
z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce
ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne drukowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
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w rolnictwie, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 36 usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, agencje
zajmujące się kredytami dla rolnictwa, 41 usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, zapewnianie szkoleń
w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
handlu, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji, organizowanie
corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, planowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
42 badania biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, usługi
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, kontrola w rolnictwie,
przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, usługi testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, 44 doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, usługi rolnicze,
ogrodnicze i leśne, usługi doradcze w zakresie rolnictwa,
usługi rolnicze, wypożyczanie maszyn rolniczych, wypożyczanie urządzeń rolniczych, konsultacje w zakresie rolnictwa,
usługi weterynaryjne i rolnicze, wypożyczanie sprzętu rolniczego, usługi w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi rolnicze w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu
naturalnego w rolnictwie, udzielanie informacji na temat
usług rolniczych, ogrodniczych i leśnych, usługi doradcze
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, udzielanie
informacji on-line na temat usług związanych z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi informacyjne
w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, hodowla zwierząt, uprawa roślin,
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

489576, 489954, 490490, 491275, 493740, 493977

2

488693, 489954, 490898, 492935, 493315, 493426, 493636, 493642, 493788

3

490172, 490310, 490883, 492934, 492954, 493106, 493111, 493114, 493126, 493206, 493207, 493208, 493209,
493212, 493213, 493214, 493261, 493406, 493407, 493510, 493519, 493520, 493639, 493650, 493671, 493672,
493673, 493721, 493728, 493845

4

490490, 491275, 492261, 493721

5

489576, 490172, 490310, 490861, 492560, 492561, 492710, 492934, 493106, 493114, 493207, 493212, 493213,
493214, 493399, 493406, 493407, 493421, 493508, 493510, 493519, 493520, 493521, 493566, 493625, 493652,
493729, 493777, 493832, 493833, 493836, 493837, 493838, 493841, 493842, 494021, 494053, 494054, 494055,
494060, 494153, 494162, 494189

6

490431, 491275, 491909, 492523, 493166, 493254, 493255, 493257, 493258, 493541, 493737, 493765, 493847

7

486933, 491275, 492567, 493593, 493636, 493642, 494018

8

486933, 489576, 493728, 493845

9

484892, 488859, 489495, 490883, 491737, 491949, 492566, 493100, 493247, 493262, 493266, 493275, 493426,
493489, 493606, 493628, 493630, 493636, 493642, 493721, 493740, 493769, 493833, 494007, 494133, 494138,
494189

10

490310, 491909, 493097, 493098, 493111, 493207, 493212, 493213, 493214, 493286, 493736, 493769, 493777,
494133, 494189

11

491275, 491909, 492523, 492543, 493426, 493615, 493643, 493754, 493769, 493847

12

490790, 492937, 493593, 493740, 493752, 493851

14

490883, 493531, 493847

15

493275

16

480009, 488693, 489495, 489965, 490310, 491737, 492140, 492142, 492145, 492146, 492147, 492566, 493247,
493262, 493266, 493275, 493426, 493565, 493625, 493643, 493721, 493777, 493849, 494190

17

489576, 489954, 493233, 493765

18

490883, 493531, 493728, 493845, 493889

19

489954, 490898, 490990, 490991, 490992, 492261, 492523, 492738, 492739, 492967, 493103, 493166, 493185,
493233, 493752, 493765, 493847

20

490281, 490600, 491909, 492495, 492523, 493643, 493651, 493740, 493754, 493758, 493845

21

489599, 492140, 492142, 492146, 492147, 492543, 493503, 493728, 493845, 493847

22

492523, 493576, 493740

24

490310, 492523, 492543, 493643

25

489495, 490310, 490387, 490388, 490698, 490883, 492140, 492142, 492146, 492147, 492954, 493003, 493100,
493275, 493438, 493576, 493665, 493670, 493740, 493754, 493833, 493889

26

493728

27

493643

28

488859, 493003, 493262, 493266, 493406, 493407, 493576, 493643, 493740, 493796

29

488730, 488731, 489599, 490878, 492261, 493109, 493147, 493151, 493154, 493156, 493157, 493159, 493181,
493182, 493183, 493218, 493508, 493521, 493671, 493892, 494189

30

488710, 488730, 488731, 489599, 490878, 492261, 492979, 493183, 493198, 493211, 493294, 493406, 493407,
493459, 493592, 493733, 493739

31

488730, 488731, 489576, 489599, 493554, 493967
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32

490172, 490878, 493044, 493211, 493218, 493406, 493407, 493561, 493671, 493735, 494153, 494162

33

490172, 490490, 490878, 493288, 493289, 493292, 493589, 494038

34

493841, 493842

35

462974, 480009, 488693, 488710, 489495, 490083, 490103, 490382, 490490, 490790, 490880, 490883, 491275,
491547, 491677, 491737, 491909, 492140, 492142, 492145, 492146, 492147, 492391, 492419, 492563, 492564,
492566, 492738, 492739, 492934, 492954, 492981, 492991, 492992, 492993, 493003, 493097, 493098, 493100,
493166, 493183, 493247, 493262, 493266, 493275, 493288, 493289, 493290, 493291, 493292, 493308, 493309,
493310, 493426, 493455, 493456, 493530, 493541, 493564, 493565, 493572, 493595, 493606, 493643, 493651,
493670, 493671, 493672, 493673, 493674, 493675, 493720, 493721, 493737, 493740, 493741, 493754, 493758,
493765, 493771, 493782, 493788, 493789, 493841, 493842, 493849, 493984, 494018, 494139, 494190

36

480009, 490382, 490490, 490880, 492140, 492142, 492145, 492146, 492147, 492261, 492275, 492563, 492564,
492917, 492981, 492991, 493166, 493215, 493309, 493310, 493314, 493502, 493503, 493529, 493726, 493771,
493789, 493851, 493853, 493898, 494190

37

480009, 485745, 487254, 490490, 490880, 490898, 491275, 491547, 492523, 492539, 492563, 492601, 492691,
492954, 492981, 492991, 492992, 492993, 493166, 493185, 493215, 493426, 493531, 493541, 493595, 493741,
493758, 493774, 493856, 493857

38

488859, 490083, 490103, 491275, 492391, 492539, 492566, 493247, 493262, 493266, 493721, 493726

39

481357, 485745, 487254, 490490, 490880, 491275, 491547, 492140, 492142, 492145, 492146, 492147, 492261,
492566, 492601, 492954, 492991, 493012, 493112, 493185, 493221, 493295, 493426, 493503, 493541, 493554,
493595, 493741, 493851, 493997, 494044, 494049

40

481357, 490490, 491275, 491547, 491909, 492691, 493426, 493636, 493642, 493741, 493754, 493847

41

462974, 480009, 488859, 489561, 490382, 490458, 490570, 490880, 490885, 491737, 491888, 492140, 492142,
492145, 492146, 492147, 492261, 492391, 492460, 492539, 492564, 492566, 492954, 492971, 492999, 493003,
493012, 493097, 493098, 493126, 493247, 493262, 493266, 493275, 493456, 493530, 493541, 493565, 493572,
493606, 493625, 493628, 493630, 493674, 493721, 493771, 493776, 493777, 493779, 493849, 493850, 493853,
493984, 493997, 494049, 494139, 494190

42

484892, 487254, 489495, 489611, 490083, 490103, 490490, 490570, 490790, 490880, 491275, 491737, 492074,
492539, 492563, 492564, 492566, 492917, 492934, 492981, 493097, 493098, 493247, 493262, 493266, 493290,
493291, 493426, 493530, 493636, 493642, 493643, 493651, 493730, 493754, 493758, 493774, 494190

43

488710, 489495, 489599, 489788, 489965, 490172, 490382, 490570, 490878, 490880, 491147, 491547, 492140,
492142, 492145, 492146, 492147, 492261, 493112, 493250, 493408, 493409, 493459, 493541, 493544, 493592,
493671, 493724, 493789

44

489611, 490172, 490570, 490880, 492917, 492934, 493097, 493098, 493111, 493126, 493272, 493502, 493544,
493602, 493603, 493639, 493641, 493741, 493776, 493777, 493988, 494000, 494133, 494190

45

462974, 490083, 490490, 491547, 492564, 493262, 493266, 493426, 493502, 493606, 493771, 493984, 494139

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

200+ TEAM
3
4 BEFORE
4 DURING
Adelard Aretes
adept
Allergyl
ALVENTA
AM
Amir Kebab
ANDRZEJKI
ANIKO
Anita Berg
APIGEN ROYAL
AQUA PATRON
Archi-Rad
ARCHMOTIV
ARTYSTYCZNA SZKOŁA ROZWOJU ASR
Babiarnia
BACHUS
BASE EXTRA
BB BEJCA BYDGOSKA
BE WARSAW
BeBaby
Belge Kids Club 12
Benon posadzki przemysłowe
BENOX
BERGSTERN
BEZSEN
bi1 by zdrowo żyć
biega ortopeda.pl
Bielenda Micellar Care Fresh Juice
BIELENDA SMOOTHIE CREAM
BIELENDA SMOOTHIE MASK
BIELENDA SMOOTHIE WASH
BIG STAR
BIOLABS GROUP
BISAR
BULL HORN
Bystry Zdrój
calamus materiały eksploatacyjne i biurowe
CFBT.PL
chmurka
Ciao Dolcetti! LUMAR CONFECTIONERY
FINEST QUALITY

492954
493735
494162
494153
493997
493779
492710
490490
489611
493724
493198
493769
493889
492934
493288
493774
492917
492999
493126
493289
493650
492935
492275
489965
490388
490898
493765
493531
493407
493720
493776
493261
493209
493206
493208
490172
494189
493541
492937
493561
488693
493850
480009

co tam? Psychoterapia bliska Tobie
CRAFTER
D’ŻAI
DIETA FIGURA CATERING DIETETYCZNY
DOM Z SERCEM
EBN
ECTODOSE ASTMA ALERGICZNA
I NIEALERGICZNA ZAPALENIE OSKRZELI
PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA
PŁUC ROZTWÓR DO INHALACJI Z EKTOINĄ
edition
EFEKTZ
EffoCeum
Eksploatacja Surowców Drogowych
i Mineralnych ESDIM Sp. z o.o.
enelzdrowie
EVISA EXPRESS
F FORNIT design. furniture. factory.
Familia RESTAURACJA
FINISHDESKA XXL
FINISHJODŁA angielska
FINISHJODŁA francuska
FISHCHASER
FLASHPOINT INSTYTUT TALENTÓW
FM AGRO
FOOTWave
FORUM ROLNIKÓW I AGROBIZNESU
FREEVOLT
freshbufet ZAWSZE ŚWIEŻO I SMACZNIE
Fund Alert
Fund Alert
GLP
GLUCOMIN
GOOD MOOD
GOOD MOOD
GRACIAS
Gripovita mama
GRUPA MARCOVA POLSKA
Gryfina Gravitas
HADES
HALA KOSZYKI
HANDWIT
HAP WIN
HAPPY KIDS
harctur www.harctur.pl

493272
492566
493641
490570
493544
493842

493294

490861
490883
492561
493566
492691
492391
493221
492495
493250
490990
490992
490991
493796
493456
493554
493736
494190
484892
493409
493309
493310
493295
494060
488730
488731
490387
493399
493426
494049
491547
490382
493215
493510
493502
493112
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Headzone
Hello! Poland
hi
HOME CARE
HONORWOOD
Hortex MIESZANKA MEKSYKAŃSKA
Gotowa w 10 minut
Hortex MIX NA CZERWONE SMOOTHIE
czarna porzeczka pomidory papryka
maliny truskawki natka pietruszki
Hortex super fryz! thx! KOLOROWE frytki
z: kalarepy fasolki i marchewki
Hortex warzywa na patelnię MROŻONE
TUŻ PO ZBIORACH Z ZIOŁAMI I PAPRYKĄ
Przyprawa z ziołami i papryką
W ŚRODKU SASZETKA Z PRZYPRAWĄ
Hortex ZIMOWE SMAKI KOMPOT ZIMOWY
Gotowy w 10 minut W ŚRODKU SASZETKA
Z PRZYPRAWĄ
Hortex ZUPA DYNIOWA NA 2 SPOSOBY
dynia ziemniaki marchewka cebula
Hortex warzywa na patelnię MROŻONE
TUŻ PO ZBIORACH Z BAZYLIĄ I TYMIANKIEM
Przyprawa z bazylią i tymiankiem
W ŚRODKU SASZETKA Z PRZYPRAWĄ
HVILE
hyćka
i intermedicus
IDEA SHUTTERS
ideashutters
IMED
IMFOOD
IMMUNOSIL
IN credit
Ino Ros
Interior KUCHNIE
INTERTRANS
iShack
ISO start
ITALFORM
JACKDAW COFFEE ROASTERS
Jackdaw Coffee Roasters
JARYS w harmonii ze światłem
Jessapart Apartment & Villa
JK 1977
JULITA
JUSTINTERIORS
K KOZAR ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA
KANALOA
Kickstart
klementynka Na Zdrowie!
www.klementynka.eu
KRZEM ORGANICZNY G57
Kuchnia 20 WANDY 17

493670
490458
488859
492991
493103

kursanto
KURSANTO
KWIATY DLA BIURA
LEARN DIFFERENT WORK SMART LIVE BETTER
Lemon Craft
lemonhouse
leTronik
Libero KATOWICE
Libero KATOWICE
Libero KATOWICE
Libero KATOWICE
Libero KATOWICE
LODZIARNIA MIŚ
lOfTiM
M Holistic THERAPY
M
mesmetric ATELIER
MÉTRIE DÉCO
miary i wagi
MiULU FASHION
MR’ JERRY
MUFLUIL
Multilac Baby
Multilac Control Junior
Multilac Control
Multilac
muratorprojekty.
N NABE SPA
N NICZUK binco
N NICZUK duo
N NICZUK hobby
N NICZUK westa
NABE SPA
NASMED
Natka
Natural aromatherapy
NC NOTEBOOKCENTER.PL
NeoMag
neotherm ciepło jest w nas
NEWME
NIERUCHOMOŚCI PO ZNAJOMOŚCI
Nutrivimix
O!BELLA PER TE
OBN
OFF CAMERA
OFF
Olver
OLYSUPPS
OMNIOXY
Orły Harnasia
P PLATINIUM GYM & FITNESS

493290
493291
491677
493572
493849
490880
493489
492140
492142
492145
492146
492147
493459
493615
493675
493595
493754
493758
494007
493576
490878
493421
493212
493214
493213
493207
493247
493602
493257
493255
493258
493254
493603
493097
489599
493672
494138
493106
493233
493728
492563
493652
493845
493841
493266
493262
493788
492560
494133
493044
492971

493151

493218
493147

493157

493154
493156

493159
487254
491147
493988
492739
492738
493741
489495
494054
493529
491888
493651
492601
492419
493984
490281
493733
493739
492523
493898
491909
490698
493730
493100
493639
491949
493892
494021
489788

Nr ZT06/2019
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Park OSTROWSKA
PLANET CARE 10% for planting trees
Platforma GSA
PO PIEROGU
POLAMEL C.Z.T.
POLDERMA
Polsecco
POLSKA PLATFORMA MEDIACJI
Polski Katalog Firm
PowerJobs
PPHU HEROSTAL
PRAKTIK
PREGNADRINK
PREVENTON
PRO PNEUMATIC
Przybecki
Qlips
Raglan
RANIGEA
RE4U
RED BUFFALO BURGER RED BUFFALO BURGER
REGULATORY AFFAIRS DORADCY
REXAGER
REYMIX
Rozsądni Bracia
RYCKI KONESER
RYWAL
sales
Samsung Pet Care Edition
SEKRETY Zdrowia
SeniorMed
serce uwielbienia
Serce Uwielbienia
Sercem darowane urlop dla SENIORA
Sicher Bautechnik www.sicher-bautechnik.com
SILEMAN BIZNES INTERNET DLA FIRM
SILEMAN TWÓJ INTERNET I TELEFON
Siódme Poty
SKLEPOGRODNICZY.PL
slow beauty
smart READY
SOFTEYE BLEPHA
SOFTEYE BLEPHA+
SOFTEYE GEL
SOFTEYE LIPID
SPORTS FOR WEATHER 99 POLAND
MINH NHAT & ANH DUONG
SQ Line
STEELMAG MSK
superauto24.com
SUTRIDRINK

492981
493674
491275
493592
493782
493111
494038
492564
492074
493530
493737
490431
493521
494055
494018
494139
493726
492979
493729
493314
493408
462974
490790
492967
493853
493109
493752
493455
492567
493565
494000
493628
493630
493503
489954
490083
490103
492460
493308
493673
492539
493838
493837
493836
493832

SutriHeal Forte 5% do rany przyłóż
SutriSept do rany przyłóż
SWORD
SZAMBELAN
ŚLADAMI MARZEŃ
Świadomi Wydawcy
t TZMO GROUP
TARPAN
TEBAS THE FUTURE IS NOW
TEBAS
TERAZ BRAWO!
ThermoChek
TLNC BRINGING MILLIONS TO FULFILLMENT
Tomasz Stańko
TOMI
TROX
True Nature
Ultra Cover XP
UNITEL
UNITEL
UP
Valerin
VISTULA
VITAFEM
VITAMINAL
VVV WAC-WOJ
WARSAW METS
WB WARMUZ BAITS
WEIYE
WELLAND MEDICAL POLSKA
WELMAX HEALTH INSPIRATIONS
WENA Leśne samoobsługowe apteki
dla zwierząt
WHATEVER
WHITE HAIR
WINOWEKA
WNERW
WOLNY WYBIEG NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Ferma
WYSOKA GRZĘDA RUSZKÓWEK FERMA
WOLNY WYBIEG NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Ferma
WYSOKA GRZĘDA RUSZKÓWEK FERMA
WoodyKnows
WÓDKA z MANUFAKTURY
XTPL
XTPL
yellow tipi
Z FIRMA KAMIENIARSKA LECH ZAORSKI
& synowie
ZDROJOWA INVEST & HOTELS
Zrób coś dla siebie Rozwijaj z nami swoje pasje!
zushibox
[N] STREFA ENDURO

493519
493520
486933
485745
489561
493564
490310
481357
492993
492992
493211
493286
493606
493275
493185
489576
493671
493315
493856
493857
490885
493114
493593
494053
493967
492261
493003
493740
490600
493777
492543

493665
494044
493977
493851
493508

493625
493438
493721
493292
493406
493182
493183
493833
493589
493636
493642
493643
493847
493789
491737
488710
493012

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.
1444573
1444737
1444753
1444814
1444851
1444880
1444882
1444906
1444911
1444914

DRONIQ (2018 09 27,
9, 12, 35, 37, 38, 42
2018 08 24)
EFLOW (2018 08 24,
9, 12, 18, 25, 35, 37,
42
2018 03 14)
K.Edge (2018 11 14, 2018 06 01)
9, 42
GRAVITELLE (2018 11 05, 2018 05 31)
10
CHEESE SWEET (2018 07 17)
CFE: 08.03.12, 27.05.01, 29.01.15
9, 28
DRAGON REBORN (2018 07 17)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28
Inter Cerama (2018 08 03)
CFE: 26.03.05, 27.05.10
19
TAISHANBRAND (2018 10 19)
CFE: 06.01.02, 25.03.01
6
Inter Cerama (2018 08 03)
CFE: 26.03.05, 27.05.10, 29.01.13
19
MM MAXIMILIAN MNCHEN (2018 09 07,
2018 07 10)
CFE: 27.05.09
3, 9, 14, 18, 25

1444972
1444999
1445012
1445045
1445060
1445062
1445067
1445088

S (2018 08 07, 2018 02 07)
CFE: 26.03.01, 27.05.21
6, 7
PARTNERS INVESTMENTS (2018 09 13,
2018 09 03)
CFE: 26.04.18, 27.05.09, 29.01.12
35, 36, 41
M MICCELLM (2018 07 03)
CFE: 28.11.99
9
WINIA (2018 10 15, 2018 10 05)
CFE: 27.05.01
7
GenSmart (2018 12 10, 2018 09 14)
42
KINGZER (2018 07 12)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
24
TriS (2018 08 07)
CFE: 27.05.10
19
HOT Process For Environment (2018 06 27)
CFE: 27.05.09
7

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1444914

6

1444906,

1444972

7

1444972,

1445045,

1445088

9

1444573,

1444737,

1444753,

10

1444814

12

1444573,

14

1444914

18

1444737,

1444914

19

1444882,

1444911,

1444737

24

1445062

25

1444737,

1444914

28

1444851,

1444880

35

1444573,

1444737,

36

1444999

37

1444573,

38

1444573

41

1444999

42

1444573,

1444851,

1445067

1444999

1444737

1444737,

1444753,

1445060

1444880,

1444914,

1445012

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.
486179
485501
477788
486788

MOROCOLOR ITALIA S.P.A.
2018 10 09
16
Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd)
2018 10 09
14
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 10 02
29
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK)
IP Limited
2019 01 08
3, 5

490090
489713

490948
486906

European Bank for Financial Services GmbH
2019 01 15
36
ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 01 15
29, 35
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
2019 01 17
5
SOCIÈTÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A.
2019 01 17
30

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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