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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) 475830
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Kurczak Chiński
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 486370
(220) 2018 05 25
(731) JACK TAR HOLDING LTD, Londyn, GB
(540) UL PREMIUM POLISH MEAD

(531) 19.19.99, 11.07.01, 14.03.13, 07.03.25, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 487931
(220) 2018 07 06
(731) BRATKOWSKI WITOLD PPHU PARKUR, Pyzdry
(540) PARKUR
(510), (511) 1 glinka biała, środki chemiczne do impregnacji
skóry, kleje do skór, laktoza, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty do klejenia, preparaty
do konserwacji gumy, selen, siarczan miedzi, sól kamienna,
sól surowa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, witaminy dla przemysłu spożywczego, 3 kosmetyki dla zwierząt, pasta do butów, pasty do skór, wosk do butów, środki do mycia zwierząt, 4 oleje do konserwacji skór,

pasta do obuwia, smary do konserwacji skór, tłuszcze do smarowania, wosk pszczeli, 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt w postaci przekąsek, lecznicze
szampony dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, środki owadobójcze, spoiwa do kopyt zwierzęcych, preparaty witaminowe, środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do tępienia
much, środki odkażające, tran, zioła lecznicze, 6 boksy dla
koni [konstrukcje] z metalu, ostrogi, pojemniki metalowe
do karmy dla żywego inwentarza, wyroby artystyczne z brązu, dzwonki dla zwierząt, łańcuchy metalowe, gwoździe, hufnale do podków, sprzączki i statuetki z metali nieszlachetnych, zawory metalowe, 8 dziurkacze numerujące i rewolwerowe [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne],
klucze [narzędzia ręczne], młotki [narzędzia], narzędzia ścierne [narzędzia ręczne], noże do podcinania kopyt [narzędzia
ręczne], noże kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, tarniki
[narzędzia ręczne], widły, 9 kaski do jazdy konnej, 10 bandaże
elastyczne, usztywniające na stawy, kleszcze do kastracji,
koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych,
14 biżuteria, 16 książki, kalendarze, akwarele, papierowe chusteczki do nosa, czasopisma, gazety, gumki do ścierania, karty,
karty pocztowe, koperty, kreda krawiecka, linijki rysownicze,
maszynki do ostrzenia ołówków, materiały do pisania i rysowania, nalepki i naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, ołówki,
papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], pędzle,
pióra i długopisy, podkładki na biurko, podpórki do książek,
podręczniki [książki], przybory szkolne [artykuły piśmienne],
pudełka z papieru i kartonu, rysunki, skoroszyty do dokumentów, spinacze do papieru, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, zeszyty do pisania i rysowania, 18 uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice dla koni, uzdy dla koni,
łykawki dla koni, okrycia dla koni, naczółki dla koni, buty dla
koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, derki na konie,
lonże do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły
do owijania nóg dla koni, derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana
dla koni, zatyczki do otworów na hacele do podków dla koni,
podkowy końskie, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła końskie, wytok [element rzędu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt,
baty, bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki
końskie, opaski skórzane, paski pod brodę skórzane, pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi], pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł,
smycze (skórzane), strzemiona i elementy strzemion [skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok, skóra
zwierzęca, skórzane pasy, uździenice, 20 stojaki [wieszaki]
na siodła, wędzidła i uprzęże, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koziołki na noże, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież [magazynowanie], posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
posłania dla zwierząt domowych, pościel, oprócz bielizny po-
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ścielowej, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, kije
do mioteł, 21 niemechaniczne poidła dla zwierząt w postaci
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, gąbki czyszczące,
grzebienie dla zwierząt, ircha do czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta, koryta do picia, kubki, łyżki do butów, miotełki
do kurzu, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, kieliszki do jajek, pudełka na słodycze, szczotki dla koni, szczotki do butów, termosy do napojów, zgrzebła,
żłoby dla zwierząt, szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych, szufelki do zamiatania, 22 siatki na siano, sznurki,
24 ręczniki, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, skarpety i skarpetki jeździeckie, szale, kominy [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], 26 broszki [dodatki do ubrań], dekoracyjne akcesoria
do włosów, frędzle, kokardy do włosów, przepaski do włosów,
siatki na włosy, spinki [klamerki] do włosów, spinki do włosów,
27 dywany, chodniki, maty, 28 gry, zabawki, artykuły i sprzęt
sportowy, 31 karma i pasza dla zwierząt, smakołyki dla koni,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: glinka biała, środki chemiczne do impregnacji skóry,
kleje do skór, laktoza, preparaty chemiczne do impregnacji
wodoodpornej skór, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, selen, siarczan miedzi, sól kamienna, sól surowa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki owadobójcze, witaminy dla przemysłu spożywczego,
kosmetyki dla zwierząt, pasta do butów, pasty do skór, wosk
do butów, oleje do konserwacji skór, pasta do obuwia, smary
do konserwacji skór, tłuszcze do smarowania, wosk pszczeli,
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt
w postaci przekąsek, lecznicze szampony dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, spoiwa do kopyt zwierzęcych, preparaty witaminowe, środki do mycia zwierząt środki do mycia zwierząt
[insektycydy], środki do tępienia much, środki odkażające,
tran, zioła lecznicze, boksy dla koni [konstrukcje] z metalu,
ostrogi, pojemniki metalowe do karmy dla żywego inwentarza, wyroby artystyczne z brązu, dzwonki dla zwierząt, łańcuchy metalowe, gwoździe, hufnale do podków, sprzączki i statuetki z metali nieszlachetnych, zawory metalowe, dziurkacze
numerujące i rewolwerowe [narzędzia ręczne], gwintownice
[narzędzia ręczne], klucze [narzędzia ręczne], młotki [narzędzia], narzędzia ścierne [narzędzia ręczne], noże do podcinania kopyt [narzędzia ręczne], noże kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, tarniki[narzędzia ręczne], widły, kaski do jazdy
konnej, bandaże elastyczne, usztywniające na stawy, kleszcze
do kastracji, koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, biżuteria, książki, kalendarze, akwarele, papierowe
chusteczki do nosa, czasopisma, gazety, gumki do ścierania,
karty, karty pocztowe, koperty, kreda krawiecka, linijki rysownicze, maszynki do ostrzenia ołówków, materiały do pisania
i rysowania, nalepki i naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, ołówki, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], pędzle,
pióra i długopisy, podkładki na biurko, podpórki do książek,
podręczniki [książki], przybory szkolne [artykuły piśmienne],
pudełka z papieru i kartonu, rysunki, skoroszyty do dokumentów, spinacze do papieru, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, zeszyty do pisania i rysowania, uprzęże,
lejce, wędzidła dla koni, uździenice dla koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni, naczółki dla koni, buty dla
koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, derki na konie,
lonże do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły
do owijania nóg dla koni, derki dla koni przeciw owadom, kla-
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py na oczy dla koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana
dla koni, zatyczki do otworów na hacele do podków dla koni,
podkowy końskie, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła końskie, wytok [element rzędu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt,
baty, bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki
końskie, opaski skórzane, paski pod brodę skórzane, pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi], pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł,
smycze (skórzane), strzemiona i elementy strzemion [skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok, skóra
zwierzęca, skórzane pasy, uździenice, stojaki [wieszaki] na siodła, wędzidła i uprzęże, budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, koziołki na noże, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież [magazynowanie], posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, kije do mioteł
niemetalowe, niemechaniczne poidła dla zwierząt w postaci
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, gąbki czyszczące,
grzebienie dla zwierząt, ircha do czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta, koryta do picia, kubki, łyżki do butów, miotełki
do kurzu, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, kieliszki do jajek, pudełka na słodycze, szczotki dla koni, szczotki do butów, termosy do napojów, zgrzebła,
żłoby dla zwierząt, szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych, siatki na siano, szufelki do zamiatania, sznurki, ręczniki, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, skarpety i skarpetki jeździeckie, szale, kominy [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], broszki [dodatki do ubrań], dekoracyjne akcesoria do włosów,
frędzle, kokardy do włosów, przepaski do włosów, siatki
na włosy, spinki [klamerki] do włosów, spinki do włosów, dywany, chodniki, maty, gry, zabawki, artykuły i sprzęt sportowy,
karma i pasza dla zwierząt, smakołyki dla koni.
(210) 488657
(220) 2018 09 14
(731) OSTAPIUK ALEKSANDER Q-GUAR, Wrocław
(540) Q-GUAR QUALITY GUARANTEED

(531)

03.01.04, 03.01.16, 26.04.02, 24.01.09, 27.05.01, 27.05.24,
24.17.07, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny.
(210) 489490
(220) 2018 08 20
(731) ELPLC SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) el PLC
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(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 11 instalacje do obróbki
przemysłowej, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 37 budownictwo przemysłowe, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowe.
(210) 489703
(220) 2018 08 25
(731) POŁUDNIKIEWICZ MARCIN KRZYSZTOF, Warszawa
(540)

(531) 02.01.23, 24.17.25, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 16 obrazy [malarstwo], rysunki, fotografia,
41 produkcja filmów, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(210)
(310)
(731)
(540)

490253
(220) 2018 09 07
UK00003272764 (320) 2017 11 24
(330) GB
SHEEPERS LTD, Londyn, GB
SHEEPERS

(531) 03.04.11, 03.06.25, 27.05.01, 03.04.12
(510), (511) 25 buty narciarskie, buty za kostkę, czapki [nakrycia głowy], futra [odzież], dzianina [odzież], kamizelki, kalosze
[wkładane na obuwie], koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, mufki [odzież],
nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, ocieplacze,
odzież ze skóry, pantofle domowe, piżamy, sandały, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, szaliki, 35 agencje reklamowe, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi marketingowe,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, rozpowszechnianie reklam, 45 usługi serwisów społecznościowych online.

Nr ZT09/2019

490670
(220) 2018 09 17
WYDAWNICTWO WĘDKARSKI ŚWIAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Angling World Angler Welt Wędkarski ŚWIAT

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 01.05.02, 03.09.01, 03.09.10, 26.04.02,
26.04.06
(510), (511) 9 e-booki, elektroniczne nośniki informacji,
16 książki, wydawnictwa prasowe, czasopisma, gazety, magazyny, periodyki, 25 odzież, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt wędkarski, 35 sprzedaż stacjonarna i przez Internet
książek, wydawnictw prasowych, czasopism, gazet, magazynów, periodyków, w tym w postaci elektronicznych nośników
informacji, sprzedaż stacjonarna i przez Internet materiałów
multimedialnych, audio i wideo, w tym w postaci elektronicznych nośników informacji, sprzedaż stacjonarna i przez Internet odzieży, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, sprzedaż
stacjonarna i przez Internet łodzi, silników do łodzi, sprzętu
wędkarskiego, reklama, promocja i marketing, 38 transmisja
danych, dźwięku i obrazu za pośrednictwem Internetu i środków elektronicznych, telewizja internetowa, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, 39 wypożyczanie łodzi
i silników do łodzi, usługi biura podróży związane z turystyką
wędkarską, 41 publikowanie, w tym on-line, usługi wydawania
książek, czasopism, periodyków i innych publikacji, elektroniczna publikacja tekstów w Internecie, usługi w zakresie publikowania cyfrowych materiałów multimedialnych, audio i wideo,
prowadzenie serwisu internetowego, dostarczanie newsletterów, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów,
szkoleń, webinariów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych.
490872
(220) 2018 09 24
LIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bonita danie na zawołanie
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pyzy z nadzieniem, pyzy ziemniaczane, pyzy
ziemniaczane z nadzieniem, kluski z nadzieniem, kluski śląskie, kluski śląskie z nadzieniem, kartacze z nadzieniem, knedle z nadzieniem, pierogi z nadzieniem, pierogi na bazie
mąki, pierożki z nadzieniem, pielmieni z nadzieniem, kopytka, kopytka z nadzieniem, leniwe, uszka z nadzieniem.
(210) 491111
(220) 2018 09 29
(731) GRZĘDA IRENEUSZ, Zdzieszowice
(540) KOVVALSKY
531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 odzież.
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(210) 491312
(220) 2018 10 05
(731) STOJANOWSKI KRZYSZTOF S4B, Strzeniówka
(540) CHICA
(510), (511) 29 batony na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie
orzechów, chipsy owocowe, jogurty, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, napoje mleczne,
napoje mleczne zawierające owoce, nasiona przetworzone
(w tym orzechy), orzechy kandyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy preparowane, produkty z suszonych
owoców, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, przetworzone nasiona chia do jedzenia, rodzynki, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi, suszone
owoce, 30 batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki
musli, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami
posiłków, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batoniki zbożowe
będące zamiennikami posiłków, batony czekoladowe, batony nugatowe w polewie czekoladowej, batony spożywcze
na bazie zbóż, batony na bazie granoli, ciastka czekoladowe,
ciastka herbaciane, ciastka owsiane, cukierki, batony i gumy
do żucia, praliny, praliny z waflem, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, karmelki (cukierki), marcepan,
muesli, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze.
(210) 491313
(220) 2018 10 05
(731) STOJANOWSKI KRZYSZTOF S4B, Strzeniówka
(540) La Chica
(510), (511) 29 batony na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie
orzechów, chipsy owocowe, jogurty, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, napoje mleczne,
napoje mleczne zawierające owoce, nasiona przetworzone
(w tym orzechy), orzechy kandyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy preparowane, produkty z suszonych
owoców, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, przetworzone nasiona chia do jedzenia, rodzynki, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi, suszone
owoce, 30 batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki
musli, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami
posiłków, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batoniki zbożowe
będące zamiennikami posiłków, batony czekoladowe, batony nugatowe w polewie czekoladowej, batony spożywcze
na bazie zbóż, batony na bazie granoli, ciastka czekoladowe,
ciastka herbaciane, ciastka owsiane, cukierki, batony i gumy
do żucia, praliny, praliny z waflem, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, karmelki (cukierki), marcepan,
muesli, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze.
(210) 491621
(220) 2018 10 15
(731) BIAŁCZYK KRZYSZTOF UF, Długołęka
(540) supercar.pl

informatyzacji i wykorzystania Internetu w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów w szczególności wdrożenia
i eksploatacji systemów informatycznych, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, promocji sprzedaży,
transkrypcji przekazu, rozpowszechniania materiałów reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy, sortowania
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych, wyszukiwania w bazach komputerowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie: agencji kredytowych, agencji celnych, agencji ściągania
wierzytelności, analiz finansowych, banki z dostępem bezpośrednim, w szczególności. przez Internet, operacji bankowych, emisji bonów wartościowych i czeków podróżnych,
doradztwa w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych,
emisji kart kredytowych, doradztwa finansowego, usług finansowych, pośrednictwa i notowań giełdowych, gwarancje w zakresie kaucji, transferu elektronicznego kapitału, obsługi kart debetowych i kredytowych, kredytowania, usług
likwidacji przedsiębiorstw, operacji: bankowych, finansowych i walutowych, pośrednictwa ubezpieczeniowe, transferu elektronicznego środków finansowych, ubezpieczeń
i wycen, zarządzania majątkiem, 38 usługi w zakresie: agencji informacyjnych, przesyłania informacji, łączenia poprzez
terminale komputerowe, przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej komputerami, łączności poprzez sieć światłowodów, łączności poprzez terminale komputerowe, ogłoszeń
elektronicznych, poczty elektronicznej, połączeń i trasy połączeń dla telekomunikacji, połączeń ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłania informacji, wypożyczania aparatury do przesyłania informacji,
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, przekazu satelitarnego, telefonii komórkowej,
telewizji kablowej, transmisji programów telewizyjnych, tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji.
(210) 491980
(220) 2018 10 24
(731) Edgewell Personal Care Brands, LLC, Shelton, US
(540) Mężczyzna taki jak ja. Golenie takie, jak chcę.
(510), (511) 8 maszynki do golenia, ostrza, żyletki, brzytwy.
492185
(220) 2018 10 30
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW
STYROPIANU, Warszawa
(540) STYROPIAN MEN
(210)
(731)

(531)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.11, 27.05.23
(510), (511) 35 usługi w zakresie: agencji informacji handlowej, agencji reklamowych, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, specjalistycznego doradztwa
w sprawach działalności gospodarczej w szczególności informatyzacji i wykorzystania Internetu w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy
i informacja w działalności gospodarczej w szczególności
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27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie,
produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla
budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji
wodnych i dźwiękowych, styropian, materiały izolacyjne
ze styropianu dla budownictwa, 19 materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styro-
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pianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane
ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane, 35 zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego,
franczyza, promocja sprzedaży towarów, wyceny handlowe,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów metalowych
budowlanych, materiałów izolacyjnych, ognioochronnych,
wypełniających, uszczelniających, termoizolacyjnych naturalnych, syntetycznych i półprzetworzonych, materiałów
do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, styropianu
i wyrobów ze styropianu, materiałów budowlanych niemetalowych, niemetalowych elementów budowlanych ze styropianu, styropianowych płyt i profili, okładzin budowlanych
ze styropianu, materiałów wykończeniowych ze styropianu
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji z plików komputerowych dla osób
trzecich, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące w/w,
informacja o powyższych usługach, 37 usługi budowlane
i remontowe budynków, wykonywanie izolacji i dociepleń,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie urbanistyczne, budowlane i technologiczne.
(210)
(731)
(540)

492186
(220) 2018 10 30
MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(210) 492190
(220) 2018 10 30
(731) RZEPIŃSKI ROBERT, Piastów
(540) PHOTOONE One Place For Photo Life

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 promocja profesjonalnego życia fotograficznego fotografów, modelek, wizażystek, informacji o plenerach, warsztatach, konkursach, 41 współpraca z galeriami,
ośrodkami kultury.
(210) 492197
(220) 2018 10 30
(731) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie
(540) LEHMANN BBQ
(510), (511) 4 paliwo do grilla, podpałki do grilla, brykiety
do grilla, płynne rozpałki do grilla, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, 11 grill, grille gazowe, urządzenia do grillowania, grille na węgiel drzewny, brykiety ceramiczne do grilli
[niepalne], zapalarki do grilla, parasole grzewcze, parasole
gazowe, 21 szczotki do czyszczenia grillów, skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], rękawice do grilla, widelce do grilla,
szczypce do grilla, deski drewniane do grillowania, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z grillami, parasolami grzewczymi i gazowymi oraz akcesoriami do grilla
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(210) 492199
(220) 2018 10 30
(731) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie
(540) KOMARNIK

(531) 03.06.03, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, ortopedyczne wkładki do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn dolnych,
wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp, wkładki
do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do palców
u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], wkładki miękkie [ortopedyczne],
wkładki na płaskostopie, wkładki nastawiające do palców
u stóp [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne do obuwia,
wymienne wkładki ortopedyczne, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, wzorniki do celów ortopedycznych, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortopedycznego, 25 odzież, obuwie dla dzieci, obuwie damskie,
obuwie dla mężczyzn.

(531) 03.13.07, 27.05.01
(510), (511) 5 środki odstraszające owady, środki wabiące
owady, środki owadobójcze, 11 lampy elektryczne, lampy jako urządzenia oświetleniowe, lampy owadobójcze,
lampy odstraszające owady, rury oświetleniowe będące
częściami urządzeń zabijających owady, 19 ekrany i siatki
przeciw owadom, nie z metalu, moskitiery niemetalowe,
21 elektryczne pułapki na owady, nieelektryczne pułapki
na owady, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku z lampami oświetleniowymi, lampami owadobójczymi i urządzeniami do wabienia i zabijania owadów,
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
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(210) 492201
(220) 2018 10 30
(731) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie
(540) LEHMANN POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 4 paliwo do grilla, podpałki do grilla, brykiety
do grilla, płynne rozpałki do grilla, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, 11 grill, grille gazowe, urządzenia do grillowania, grille na węgiel drzewny, brykiety ceramiczne do grilli
[niepalne], zapalarki do grilla, parasole grzewcze, parasole
gazowe, 21 szczotki do czyszczenia grillów, skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], rękawice do grilla, widelce do grilla,
szczypce do grilla, deski drewniane do grillowania, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna towarów w związku z grillami, parasolami grzewczymi i gazowymi oraz akcesoriami do grilla za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci
Internet.
(210) 492203
(220) 2018 10 30
(731) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie
(540) KOMARNIK
(510), (511) 5 środki odstraszające owady, środki wabiące
owady, środki owadobójcze, 11 lampy elektryczne, lampy
jako urządzenia oświetleniowe, lampy owadobójcze, lampy
odstraszające owady, rury oświetleniowe będące częściami urządzeń zabijających owady, 19 ekrany i siatki przeciw
owadom, nie z metalu, moskitiery niemetalowe, 21 elektryczne pułapki na owady, nieelektryczne pułapki na owady, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z lampami oświetleniowymi, lampami owadobójczymi i urządzeniami do wabienia i zabijania owadów, za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
492212
(220) 2018 10 31
IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) OTWARTY NA PARTY
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne produkty do produkcji napojów.

(210)
(731)

492226
(220) 2018 10 31
PARKLAND INWESTYCJE B. G. CIEPIELA SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa
(540) Inwestycje ParkLand

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
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ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów,
lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę
pod względem finansowym w aspekcie projektowania
i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe,
42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe
w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania
wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa
budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania
nieruchomości.
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(210) 492230
(220) 2018 10 31
(731) CIEPIELA GRZEGORZ OFFLAND, Częstochowa
(540) OFFLAND

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie:
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania
nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży
nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi
w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,

Nr ZT09/2019

ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania
kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie
budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych,
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego
i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania
projektów technicznych użytkowania nieruchomości.
492234
(220) 2018 10 31
SZŁUIŃSKI LESZEK APARTHOTEL BELLAMONTE,
Zakopane
(540) Bellamonte APARTHOTEL

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 43 udostępnianie miejsc noclegowych.
(210) 492242
(220) 2018 10 31
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTOCLARIN
(510), (511) 5 preparaty do nosa z ektoiną, preparaty wspomagające leczenie alergii.
(210) 492249
(220) 2018 10 31
(731) KWAŚNIEWSKA KAMILA, Nowiny
(540) LENKA HURTOWNIA NAPOJÓW www.wodalenka.pl
570 351 165

(531) 01.15.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 16.01.11, 29.01.13
(510), (511) 32 sprzedaż hurtowa i detaliczna wód mineralnych, soków i napojów bezalkoholowych.
492312
(220) 2018 11 05
GWÓŹDŹ TOMASZ ZAKŁAD USŁUGOWO
HANDLOWY TOMBET, Korytnica
(540) Tombet
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy-naprawy
i konserwacja maszyn budowlanych, usługi instalacyjneinstalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych, teletechnicznych, gazo-
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wych, elektrycznych, drenarskich, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu.

492450
(220) 2018 11 07
Regent Hospitality Worldwide, Inc.,
Grand Cayman, KY
(540) REGENT
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelem na rzecz osób trzecich, usługi franchisingu dotyczące hoteli, usługi doradztwa
i konsultacji biznesowych w zakresie zarządzania, prowadzenia i franchisingu dotyczącego hoteli, zarządzanie biznesowe
hotelami i innymi miejscami zakwaterowania, usługi marketingowe dotyczące hoteli i nieruchomości, obsługa programów lojalnościowych i motywacyjnych, usługi promocyjne
w formie programów lojalnościowych i programów zachęt
dla klientów, 36 usługi dotyczące nieruchomości, mianowicie
zapewnianie, leasing, zarządzanie, wynajem i pośrednictwo
w obrocie mieszkaniami, apartamentowcami, nieruchomościami na pobyt wakacyjny w systemie time share, nieruchomościami mieszkalnymi, nieruchomościami wakacyjnymi oraz
obiektami i obiektami usługowymi z nimi związanymi, usługi
w zakresie wymiany nieruchomości wakacyjnych w systemie
time share, 43 usługi hotelarskie, kwatery, usługi w zakresie
tymczasowego zakwaterowania, usługi informacyjne dotyczące hoteli, kwater i tymczasowego zakwaterowania, usługi
dotyczące rezerwacji hoteli, kwater i tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracji, barów, koktajl barów, kawiarni, kafeterii i barów przekąskowych, usługi cateringowe w zakresie
dostarczania żywności i napojów, rezerwacje w restauracjach,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, spotkania,
imprezy, konwenty i wystawy, wynajem krzeseł, stołów, bielizny pościelowej i zastawy szklanej.

(210)
(731)

(210)
(731)

492696
(220) 2018 11 15
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) BIOTEBACTIVE
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
suplementy diety.
(210)
(731)

492705
(220) 2018 11 15
GREEN BIKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) JUMP SPACE

(210)
(731)

(531)

03.05.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.15,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i rekreacyjne w zakresie parków z trampolinami, prowadzenie zajęć sportowych
z wykorzystaniem trampolin, usługi parków tematycznych,
usługi parków rekreacyjnych, usługi parków rozrywki, usługi
rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, instruktaż
w zakresie ćwiczeń fizycznych, szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,

492712
(220) 2018 11 15
RYTM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) PARTNER FIX

(531)

27.05.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, lakiery, emalie, środki zapobiegające korozji, środki zabezpieczające drewno, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne w aerozolu, 19 niemetalowe
materiały budowlane.
492717
(220) 2018 11 15
BULIŃSKI PAWEŁ CUBATURA
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ BULIŃSKI, Bydgoszcz
(540) cubatura
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, opracowywanie
projektów budowlanych, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, usługi architektury wnętrz, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, projektowani wnętrz komercyjnych, usługi projektowania wnętrz
budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych,
projektowanie domów, usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz domowych, usługi projektowe dotyczące
nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowania w zakresie umeblowania, usługi planowania [projektowania] hoteli, projektowanie sklepów, usługi w zakresie projektowania
wnętrz sklepów, projektowanie wyposażenia sklepów, usługi
projektowania w zakresie restauracji, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
przygotowywanie projektu architektonicznego, doradztwo
w dziedzinie projektowania architektonicznego, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi
w zakresie planowania architektonicznego, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia
do celów projektowania wnętrz, opracowywanie projektów
technicznych, planowanie projektów technicznych, projektowanie techniczne i doradztwo, analizy wykonalności projektu, studium wykonalności technicznej, usługi projektowe
w zakresie opracowań graficznych, usługi architektoniczne
dotyczące zagospodarowania terenu, projektowanie urbanistyczne, badania dotyczące planowania urbanistycznego,
sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych,
projektowanie graficzne, wspomagane komputerowo usługi
projektowe związane z architekturą.
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492727
(220) 2018 11 15
KOSMETYKI DLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) ZIOŁOMYJKA
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
perfumy, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, preparaty
do mycia, kosmetyki do opalania, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty
do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty do zębów,
proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny do płukania,
płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia,
krochmal, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania.
(210)
(731)
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szklanki, miski ze szkła, dzbanki, garnki, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, środki czystości, pieluchy dla niemowląt, artykuły do karmienia i smoczki, smoczki do butelek do karmienia
niemowląt, butelki dla dzieci, kubeczki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, wózki dziecięce, chusty do noszenia
niemowląt, łóżeczka dziecięce, meble, dopasowane osłonki
na poręcze łóżeczka dziecięcego, kosze do noszenia dzieci,
kosze do spania dla niemowląt, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, zabawki
do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, maskotki, grzechotki, zabawki, artykuły żywnościowe dla dzieci, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe,
suplementy diety, pieluchy dla niemowląt, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy diety dla zwierząt.
492742
(220) 2018 11 15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS
BETONOWYCH BOSTA BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSTA AIRBETON
(510), (511) 19 beton.

(210)
(731)

(210) 492744
(220) 2018 11 16
(731) WALMARK a.s., Třinec, CZ
(540) wavita Żyj zdrowiej

(210) 492728
(220) 2018 11 15
(731) POPIEL WIESŁAWA ALMAVERA, Racibórz
(540) almavera żyj naprawdę zdrowo

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe, suplementy diety, pieluchy dla niemowląt, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy
diety dla zwierząt, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożywcze
na bazie słodu, mąka, makarony, zboża, płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, herbata, kawa, kakao, przyprawy, zioła
przetworzone, miód, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, cukierki, batony i guma do żucia, słodycze, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: dania
gotowe i wytrawne przekąski, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, mąka, makarony, zboża, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, herbata,
kawa, kakao, przyprawy, zioła przetworzone, oleje i tłuszcze,
oliwa z oliwek, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa suszone, owoce suszone,
bakalie, rośliny strączkowe, nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, mleko, ser, jogurt, napoje bezalkoholowe,
soki, wody, aromatyzowane napoje gazowane, miód, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukierki, batony
i guma do żucia, słodycze, sardynki, sardele, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, odzież dziecięca, wyciskarki do soku, prasy do oleju, oczyszczacze powietrza, kiełkownice, tace do wysiewu
nasion, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, olejki
do masażu, maści do celów kosmetycznych, wody mineralne
w sprayu do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
nielecznicze produkty toaletowe, papierowe ręczniki do rąk
nasączone kosmetykami, kosmetyki do użytku osobistego,
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, aromaty, olejki naturalne do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów
oczyszczających, olejki mineralne [kosmetyki], olejki do celów
kosmetycznych, olejki toaletowe, esencje eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty
do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów, kosmetyki medyczne, 5 produkty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, syropy
lecznicze, wyciągi z ziół leczniczych, preparaty witaminowe,
minerały i preparaty multiwitaminowe, herbata ziołowa, zioła
lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, wody mineralne i napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, odżywcze (dodatki -) do celów
leczniczych, preparaty lub żywność białkowa do celów medycznych, balsamy i kremy oraz maści do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, olejki lecznicze,
tłuszcze do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, sole lecznicze, nalewki
do celów medycznych, koncentraty proteinowe jako dodatki
odżywcze do artykułów spożywczych, drożdże do celów far-
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maceutycznych, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystyczne, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, przeciwutleniacze, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty multiwitaminowe, żywność dla
diabetyków, mieszane preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, błonnik pokarmowy, dietetyczne wyroby
cukiernicze przystosowane do celów medycznych, substancje
dietetyczne dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, płyny do płukania jamy ustnej do celów
medycznych, płyny do płukania ust, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty do neutralizacji zapachów, pieluchy
dla niemowląt i dorosłych, wchłaniające artykuły higieniczne,
odzież sanitarna, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, preparaty diagnostyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole do kąpieli do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, bransoletki
przeciwreumatyczne, bransolety do celów medycznych, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, nasączone chusteczki lecznicze, bandaże przylepne, plastry lecznicze, materiały
opatrunkowe, medyczne, taśmy na żylaki, wata higroskopijna,
waciki do użytku medycznego, nasączone waciki lecznicze,
leki ziołowe, napoje ziołowe do użytku leczniczego, mieszanki
ziołowe do użytku medycznego, herbata lecznicza, pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, płyny medyczne do skóry, maści lecznicze, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do wzmacniania orgazmu, kremy uśmierzające
ból, kremy do rąk do celów medycznych, napoje stosowane
w lecznictwie, leczniczy spray do jamy ustnej, preparaty oftalmologiczne, okłady, guma do żucia do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, wyroby medyczne służące do eliminowania lub łagodzenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, wyroby medyczne służące do łączenia
pęcherzyków gazu, a tym samym łatwiejszej absorpcji lub
eliminacji pęcherzyków gazu z przewodu pokarmowego, wyroby medyczne o właściwościach przeciwpieniących, wyroby
medyczne do leczenia wzdęć w przewodzie pokarmowym,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, bandaże usztywniające na stawy, pasy do celów ortopedycznych, urządzenia
do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, artykuły antykoncepcyjne, urządzenia do obrazowania
medycznego, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne
i do leczenia ran, maski z wyposażeniem do sztucznego oddychania, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, sztuczne organy i implanty, aparaty słuchowe, protezy dentystyczne,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
492745
(220) 2018 11 16
NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) iOleje.pl

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 1 płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje do obwodów
hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, 4 oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje],
techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako oleje
hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje
oczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych, oleje
smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje
smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące
do silników benzynowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary
do maszyn, smary do samochodów, smary do podwozi, smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe smary do silników samochodowych, smary do montażu opon
pneumatycznych, smary do demontażu opon pneumatycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje
hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje do obwodów
hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako
oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin,
oleje oczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych,
oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół,
oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje smarowe do silników
pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych
napędów do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary do maszyn, smary do samochodów, smary do podwozi,
smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe
smary do silników samochodowych, smary do montażu
opon pneumatycznych, smary do demontażu opon pneumatycznych usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje
hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje do obwodów
hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako
oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin,
oleje oczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych,
oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół,
oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje smarowe do silników
pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych
napędów do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary do maszyn, smary do samochodów, smary do podwozi,
smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe
smary do silników samochodowych, smary do montażu
opon pneumatycznych, smary do demontażu opon pneumatycznych usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych.
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(210) 492746
(220) 2018 11 16
(731) Walmark a.s., Třinec, CZ
(540) wavita Żyj zdrowiej

(540) iOleje

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zarządzanie działalnością gospodarczą związaną ze sprzedażą detaliczną i hurtową produktów
do pielęgnacji zdrowia, środków toaletowych, suplementów żywnościowych, napojów, leków i produktów farmaceutycznych, administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie czynności biurowych, administrowanie
działalnością gospodarczą związaną z udzielaniem licencji
na towary i usługi osób trzecich, administrowanie działalnością gospodarczą poprzez marketing pośredni za pomocą
sieci społecznościowych w Internecie, blogów internetowych oraz innych pośrednich sieci łączności elektronicznej
i wymiany informacji, komercyjne informacje i porady dla
konsumentów, badania rynkowe, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
informacja o działalności gospodarczej, usługi public relations, prezentowanie firm w Internecie i innych mediach,
prezentowanie przedsiębiorstw inwestorom (investor relations), prezentowanie firm dla kandydatów do pracy, także
w Internecie, organizacja i prowadzenie imprez reklamowych, prezentacji przedsiębiorstw i imprez rekrutacyjnych,
także przez Internet, planowanie i kształtowanie środków
reklamowych, prezentacji przedsiębiorstw i środków rekrutacyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, wydawanie i redagowanie tekstów
reklamowych, reklama telewizyjna, radiowa i internetowa,
tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych zarówno w postaci ogłoszeń o pracę, jak i także tworzenie
jednolitego wizerunku (corporate identity) przedsiębiorstw
w mediach, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie występów na targach, rozwijanie i tworzenie koncepcji
reklamowych i promocyjnych, badania rynkowe, udzielanie informacji biznesowych i marketingowych w Internecie, prowadzenie imprez informacyjnych w odniesieniu
do spraw zawodowych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
negocjowanie umów z aptekami, hurtownikami, podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną, usługi opiekuńcze,
domami opieki dla osób starszych i domami pomocy społecznej, audyt działalności gospodarczej, w szczególności
księgowość w zakresie zdrowia publicznego, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie leczenia i zarządzania zaburzeniami zdrowotnymi oraz podejmowania odpowiednich działań w zaradzaniu tym zaburzeniom, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa on-line środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie przewodników reklamowych on-line związanych z produktami farmaceutycznymi
oraz zaopatrzeniem medycznym.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 1 płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje do obwodów
hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, 4 oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje],
techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako oleje
hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje
oczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych, oleje
smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje
smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące
do silników benzynowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów
do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary do maszyn,
smary do samochodów, smary do podwozi, smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe smary do silników
samochodowych, smary do montażu opon pneumatycznych,
smary do demontażu opon pneumatycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny
hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów
hamulcowych, oleje do obwodów hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic
samochodowych, oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje oczyszczone do silników,
oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne
do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje
do silników samochodowych, oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje smarujące do urządzeń
samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych,
oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje
do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary do maszyn, smary do samochodów,
smary do podwozi, smary do pojazdów, smary do pojazdów
silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie,
samochodowe smary do silników samochodowych, smary
do montażu opon pneumatycznych, smary do demontażu
opon pneumatycznych usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje
do obwodów hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic
pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych,
oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe
jako oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje oczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki
antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych,
oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół,
oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów
do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary do maszyn,
smary do samochodów, smary do podwozi, smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające do-

(210)
(731)
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datki zmniejszające tarcie, samochodowe smary do silników
samochodowych, smary do montażu opon pneumatycznych,
smary do demontażu opon pneumatycznych usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
492749
(220) 2018 11 16
EIR HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) Eir HEALTH
(210)
(731)
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492755
(220) 2018 11 16
WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK,
Dąbrowa Górnicza
(540) Kwiaty w punkt
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny,
rośliny suszone do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych,
zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, 39 dostarczanie kwiatów, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów.
(210)
(731)

492756
(220) 2018 11 16
WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK,
Dąbrowa Górnicza
(540) Kwiaty na warsztacie
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny,
rośliny suszone do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych,
zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, 39 dostarczanie kwiatów, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 5 alkohol leczniczy, anestetyki [środki znieczulające], antybiotyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, cukier do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy
do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych,
estry do celów farmaceutycznych, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, kapsułki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych,
narkotyki do celów medycznych, sterydy, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, wody mineralne do celów medycznych, tłuszcze do celów medycznych,
tłuszcze do celów weterynaryjnych, środki uspokajające,
środki przeciwbólowe, suplementy diety zawierające lecytynę, sulfonamidy [leki].
492750
(220) 2018 11 16
GALPAK CENTRUM DYSTRYBUCJI OPAKOWAŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) Smart Pack
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie.

492786
(220) 2018 11 16
GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie
(540) GZELLA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów mięsnych.

(210)
(731)

(210) 492810
(220) 2018 11 19
(731) PINDOR ROBERT LOGART, Baranów
(540) Logart

(531) 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11, 26.11.08
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, pośrednictwo pracy, rekrutacja personelu, 39 logistyka transportu, spedycja.
492814
(220) 2018 11 19
PORĘBA ELŻBIETA ANNA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PORĘBA, Kraków
(540) BIKE-RS
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 15.07.01, 14.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów,
prędkościomierze rowerowe, zamki rowerowe (elektryczne),
systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, 12 akcesoria
do rowerów do przewożenia napojów, akcesoria do rowerów
do przewożenia bagażu, amortyzatory do rowerów, bagażniki
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na rowery, błotniki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów,
dętki rowerowe, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów,
elektryczne rowery składane, dopasowane pokrowce na rowery, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła rowerowe,
koła zębate do rowerów, łańcuchy rowerowe, mostki kierownicy [części rowerowe], nakładki na szprychy rowerowe, nóżki
do rowerów, okrycia siodełek do rowerów, opony rowerowe,
podpórki rowerowe, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, przyczepki rowerowe, ramy do rowerów, riksze rowerowe,
rowery, rowery elektryczne, rowery górskie, rowery dziecięce,
rowery sportowe, rowery szosowe, rowery wyposażone w silnik, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, siodełka
rowerowe, szprychy do rowerów, torby rowerowe, zębatki
do przerzutek [części rowerów], 25 buty do jazdy na rowerze,
odzież dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami, kaski
dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, prędkościomierze
rowerowe, zamki rowerowe (elektryczne), systemy nawigacji
GPS do użytku z rowerami, lampy kierunkowe do rowerów,
rowerowe światełka odblaskowe, światła rowerowe, akcesoria
do rowerów do przewożenia napojów, akcesoria do rowerów
do przewożenia bagażu, amortyzatory do rowerów, bagażniki
na rowery, błotniki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów,
dętki rowerowe, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów,
elektryczne rowery składane, dopasowane pokrowce na rowery, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła rowerowe,
koła zębate do rowerów, łańcuchy rowerowe, mostki kierownicy [części rowerowe], nakładki na szprychy rowerowe, nóżki
do rowerów, okrycia siodełek do rowerów, opony rowerowe,
podpórki rowerowe, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, przyczepki rowerowe, ramy do rowerów, riksze rowerowe,
rowery, rowery elektryczne, rowery górskie, rowery dziecięce,
rowery sportowe, rowery szosowe, rowery wyposażone w silnik, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, siodełka
rowerowe, szprychy do rowerów, torby rowerowe, zębatki
do przerzutek [części rowerów], buty do jazdy na rowerze,
odzież dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów, 37 naprawa i konserwacja rowerów, naprawa lub konserwacja urządzeń
do parkowania rowerów, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do parkowania rowerów.
492815
(220) 2018 11 19
STATIM INTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ,xledpro

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 30 miód naturalny, miód naturalny z owocami,
miód ekologiczny, miód ekologiczny z owocami, miód naturalny z czekoladą.
492825
(220) 2018 11 19
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Pelagrine
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające.
492826
(220) 2018 11 19
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Alcalit +

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 24.17.05, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające.
492830
(220) 2018 11 19
ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło
(540) ANDRE abrasive articles
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 diody świecące [LED], ekrany wideo, 11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED].
492823
(220) 2018 11 19
TAPEK MICHAŁ PRACOWNIA SKUPU I KONFEKCJI
MIODU, Gorlice
(540) Bona semper fidelis ad natura
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały
ścierne, elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako materiały ścierne, płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze
szlifierskie do użytku z maszynami, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn, narzędzia
ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami, tarcze ścierne
do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe narzędzia
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ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn, ściernice jako narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice tnące na mokro jako narzędzia do maszyn, osełki do ostrzenia jako części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn,
przecinaki zasilane prądem, przecinaki do maszyn, precyzyjne
przecinaki jako części maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn,
8 ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne, tarcze ścierne jako narzędzia
ręczne, pilniki jako narzędzia, pilniki jako narzędzia obsługiwane elektrycznie, narzędzia ścierne ręczne, kamienne narzędzia
ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne jako narzędzia
obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami
ręcznymi, ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako części
do narzędzi ręcznych, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia
kos, przecinaki jako narzędzia ręczne.
492833
(220) 2018 11 19
ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło
(540) ANDRE abrasive articles
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały
ścierne, elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako materiały ścierne, płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tnące narzędzia diamentowe
do maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn, narzędzia
ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami, tarcze ścierne
do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe narzędzia
ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn, ściernice jako narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice tnące na mokro jako narzędzia do maszyn, osełki do ostrzenia jako części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn,
przecinaki zasilane prądem, przecinaki do maszyn, precyzyjne
przecinaki jako części maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn,
8 ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne, tarcze ścierne jako narzędzia
ręczne, pilniki jako narzędzia, pilniki jako narzędzia obsługiwane elektrycznie, narzędzia ścierne ręczne, kamienne narzędzia
ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne jako narzędzia
obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami
ręcznymi, ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako części
do narzędzi ręcznych, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia
kos, przecinaki jako narzędzia ręczne.
492834
(220) 2018 11 19
ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło
(540) ANDRE abrasive articles
(210)
(731)
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(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały ścierne, elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako
materiały ścierne, płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem
diamentowym, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn,
narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne
obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami, tarcze
ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe
narzędzia ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn,
ściernice jako narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie
mechanicznym, ściernice tnące na mokro jako narzędzia
do maszyn, osełki do ostrzenia jako części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn, przecinaki zasilane prądem,
przecinaki do maszyn, precyzyjne przecinaki jako części maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały
ścierne jako narzędzia do maszyn, 8 ręcznie obsługiwane
narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne, tarcze ścierne jako narzędzia ręczne, pilniki jako
narzędzia, pilniki jako narzędzia obsługiwane elektrycznie,
narzędzia ścierne ręczne, kamienne narzędzia ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne jako narzędzia obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi,
ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako części do narzędzi ręcznych, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos,
przecinaki jako narzędzia ręczne.
492835
(220) 2018 11 19
ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło
(540) ANDRE abrasive articles
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały ścierne, elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako
materiały ścierne, płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem
diamentowym, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn,
narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne
obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami, tarcze
ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe
narzędzia ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn,
ściernice jako narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie
mechanicznym, ściernice tnące na mokro jako narzędzia
do maszyn, osełki do ostrzenia jako części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn, przecinaki zasilane prądem,
przecinaki do maszyn, precyzyjne przecinaki jako części maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały
ścierne jako narzędzia do maszyn, 8 ręcznie obsługiwane
narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne, tarcze ścierne jako narzędzia ręczne, pilniki jako
narzędzia, pilniki jako narzędzia obsługiwane elektrycznie,
narzędzia ścierne ręczne, kamienne narzędzia ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne jako narzędzia obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi,
ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako części do narzędzi ręcznych, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos,
przecinaki jako narzędzia ręczne.
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(210) 492839
(220) 2018 11 20
(731) CIESIELSKA NATALIA ADORA, Jarocin
(540) MOODWILD
(510), (511) 20 meble, lustra, 21 pudełka z ceramiki, skarbonki- świnki z ceramiki, figurki wykonane z ceramiki, statuetki
i płaskorzeźby wykonane z ceramiki, podstawki i pojemniki
na biżuterię, naczynia ceramiczne, miski, półmiski, talerze,
ozdoby ceramiczne, wyroby szklane, ceramiczne nie ujęte
w innych klasach, 27 dywany, chodniki (kilimy), 35 usługi
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: meble, lustra (kl.20),
pudełka z ceramiki, skarbonki - świnki z ceramiki, figurki wykonane z ceramiki, statuetki i płaskorzeźby wykonane z ceramiki, podstawki i pojemniki na biżuterię, naczynia ceramiczne,
miski, półmiski, talerze, ozdoby ceramiczne, wyroby szklane,
ceramiczne nie ujęte w innych klasach (kl.21), dywany, chodniki (kilimy) (kl.27), zarządzanie procesami biznesowymi.
492841
(220) 2018 11 20
JASTEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) JASTEF

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 zbiorniki metalowe[konstrukcyjne], zbiorniki
metalowe [kontenery], zbiorniki z metalu, zbiorniki kompostowe z metalu, metalowe zbiorniki na wodę, zbiorniki
metalowe na deszczówkę, zbiorniki separacyjne z metalu,
metalowe zbiorniki na osady, metalowe zbiorniki na wodę
pitną, metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, metalowe zbiorniki na wodę deszczową, przemysłowe zbiorniki
metalowe na wodę, metalowe zbiorniki do przechowywania
sprężonych gazów, metalowe zbiorniki do przechowywania
gazów skroplonych, zbiorniki metalowe do transportu gazów skroplonych, zbiorniki metalowe do transportu gazów
sprężonych, zbiorniki do magazynowania gazu[z metalu],
zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane
z metalu, zbiorniki na wodę z metalu do celów domowych,
silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, konstrukcje
stalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 7 przegrzewacze [kotły], kotły maszynowe [parowe], kotły parowe [części
maszyn], kotły do produkcji pary [części maszyn], kotły parowe do wytwarzania prądu, inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, osprzęt kotłów maszynowych, 11 kotły, kotły paleniskowe, kotły grzewcze, kotły do mięsa, kotły wody
gorącej, kotły do pralni, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
kotły instalacji grzewczych, kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe
do ogrzewania wody, kotły gazowe do ogrzewania basenów,
kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły parowe, inne niż części maszyn,kotły do spalania w złożu fluidalnym, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji
ciepłej wody, gazowe kotły kominkowe do centralnego
ogrzewania w domu, kotły gazowe do zaopatrywania domu
w ciepłą wodę, kotły parowe do wytwarzania pary (inne
niż części maszyn), urządzenia wytwarzające ciepło, palniki
do instalacji grzewczych, palniki do paliw stałych, zbiorniki
reaktora, reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe, zbiorniki ciśnieniowe wody, 37 usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja
lub naprawa palników, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja i naprawa palników, instalowanie i naprawa pieców,
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konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
zbiorników zasobnikowych.
492865
(220) 2018 11 20
KUPSKI MARIUSZ DESERVE HANDEL IMPORT-EKSPORT, Wrocław
(540) DESERVE
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, ubrania, obuwie, koszule, bluzy,
spodnie, nakrycia głowy.
(210) 492867
(220) 2018 11 20
(731) MORDAKA KAZIMIERZ ZAKŁAD BETONIARSKI, Wąwał
(540) MORDAKA

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, budowlane płyty niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
tynki, gładzie tynkarskie, stiuki, sztukaterie, płyty gipsowo
kartonowe, niemetalowe okładziny ścienne i podłogowe,
ceramika budowlana, kruszywa, granit, marmur, budowlany
kamień, alabaster, okładziny ścienne niemetalowe dla budownictwa, ściany niemetalowe, kostki brukowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, krawężniki niemetalowe, nadproża
niemetalowe, elementy betonowe, płyty budowlane niemetalowe, konstrukcje kamieniarskie, obudowy kamieniarskie,
profile niemetalowe dla budownictwa, okładziny kamieniarskie, wytwory z kamienia naturalnego, płyty kamieniarskie,
beton architektoniczny i wyroby z betonu architektonicznego, 35 sprzedaż niemetalowych materiałów budowlanych,
reklama, usługi prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, 37 usługi budowlane,
kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych, usługi wykonywania instalacji budowlanych, usługi naprawy instalacji
budowlanych, murowanie, malowanie, nadzór budowlany,
rozbiórka budynków, montaż rusztowań, uszczelnianie i izolacja budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią,
wykonywanie robót budowlanych, wznoszenie konstrukcji
budowlanych, usługi murarskie, kładzenie posadzek, kładzenie nawierzchni, wykonywanie robót wykończeniowych
w budynkach.
(210) 492910
(220) 2018 11 21
(731) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca
(540) HEBO
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki
oraz planowania geograficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne, usługi
w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi sondowania geologicznego, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, badania,
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poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie
geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, usługi badawczo-rozwojowe,
a także badania i projektowanie w zakresie prac geologicznych, poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania surowców
energetycznych oraz wykorzystywania wyeksploatowanych
złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.
(210) 493011
(220) 2018 11 23
(731) LEJKOWSKI KAMIL, Sitna Góra
(540) SCHRON PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa obiektów przemysłowych i handlowych, fundamentów i podłóg, budowa publicznej infrastruktury obronnej, budowa bunkrów, sejfów, serwerowni, skarbców, 42 projektowanie obiektów publicznej infrastruktury
obronnej, projektowanie domów, serwerowni i skarbców.
(210) 493054
(220) 2018 11 23
(731) KOBOSA SŁAWOMIR, Łódź
(540) SCHAB & SCHAB

(531) 01.17.25, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów żywnościowych, napojów, tytoniu, alkoholu, produktów chemicznych, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
marketing, informacja handlowa, czynności biurowe, usługi
sekretarskie, 41 usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem i obsługą balów, przyjęć, usługi organizowania spotkań, rozrywki, imprez rozrywkowych,, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi barowe, organizowanie przyjęć,
gastronomia, prowadzenie lokali gastronomicznych, bary
szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, snack - bary, przygotowywanie
potraw i napojów na zamówienie i dostarczanie ich na miejsce konsumpcji, usługi konsumpcji zbiorowej, usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, kafeterii, restauracji, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów rozrywkowych.
(210) 493064
(220) 2018 11 24
(731) KRYST MARCIN MEDITRENDY, Częstochowa
(540) M meditrendy MEDYCZNA MODA
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 10 fartuchy do użytku medycznego, odzież
medyczna, obuwie medyczne, 25 fartuchy medyczne jako
uniformy dla lekarzy i pielęgniarek, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz internetowa odzieży medycznej, fartuchów
medycznych, obuwia medycznego, galanterii skórzanej, stetoskopów, czepków, ciśnieniomierzy, latarek.
(210) 493081
(220) 2018 11 26
(731) DRÓŻDŻ MAGDA WHITE CRANE, Józefosław
(540) Babski Dzień Targi dla kobiet

(531)

03.07.17, 09.09.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
493104
(220) 2018 11 26
ORGANIKAGRO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) Soligrano
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02, 24.01.10
(510), (511) 30 zboża, płatki zbożowe, mieszanki spożywcze
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, batony spożywcze na bazie zbóż, chrupki zbożowe, czipsy zbożowe, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe
pokryte cukrem i miodem, zbożowe artykuły śniadaniowe,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, słodycze [cukierki],
ciastka, krakersy z preparatów zbożowych, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski słone na bazie zbóż, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi.
(210) 493186
(220) 2018 11 27
(731) ŁATA KRZYSZTOF, Katowice
(540) VA VALENTINIANO

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, imitacje skóry, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kufry bagażowe, kosmetyczki bez
wyposażenia, teczki, teczki szkolne, parasole, plecaki, pasy
skórzane inne niż odzież, portfele, portfele skórzane, port-
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monetki, torby sportowe, torby plażowe, torby na zakupy,
torby podróżne, torby myśliwskie, torebki, torebki skórzane,
walizki, wizytowniki na karty wizytowe.
493193
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW 2019 Smacznego!
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 06.19.11, 05.03.13, 05.01.05,
05.01.16, 26.04.02, 26.04.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493204
(220) 2018 11 28
MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREZENTY expert
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów
sprzedaży następujących towarów: urządzenia kuchenne
elektrotechniczne - pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice, maszynki
do siekania, urządzenia o napędzie silnikowym do prania,
czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa,
miksery, młynki elektryczne, wyciskacze soków, nożyczki
elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane
i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki,
dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty
telefoniczne, żelazka elektryczne, zapalniczki elektryczne
samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe
i oprogramowanie komputerów, kasy sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary,
urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów,
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia
i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne,
świeczniki, abażury, żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia
do lamp, lampki choinkowe, latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki
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domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice,
opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne
do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne,
gazety, franczyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci online w zakresie: reklamy,
promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu
i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, usługi
w zakresie, administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach
masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające
w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz
danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
493226
(220) 2018 11 28
FUTURA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Futura Cargo Forwarding and Transport

(210)
(731)

(531) 06.07.01, 07.11.10, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie paczek, dostawa towarów, fracht
[przewóz towarów], informacja o składowaniu, informacja
o transporcie, logistyka transportu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pakowanie
towarów, pośrednictwo frachtowe, przewożenie, przewóz
samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport promowy,
usługi rozładunku towarów, wynajmowanie magazynów,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport).
493227
(220) 2018 11 28
WÓJCIK MARIUSZ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA YWILNA, Toruń;
WÓJCIK DARIUSZ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń;
WÓJCIK ANDRZEJ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń
(540) Kawa na prezent
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 11.03.04, 01.15.11,
08.07.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna kawy, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe na bazie kawy, 35 usługi
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sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej świadczone online w związku
z następującymi towarami: produkty spożywcze obejmujące wyroby z mięsa, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje
alkoholowe na bazie kawy, napoje bezalkoholowe, artykuły
upominkowe, pamiątki, podarki, śmieszne gadżety, kosze
upominkowe, usługi związane z listami prezentów, 39 doręczanie prezentów, pakowanie prezentów, 45 przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezentami.
(551) wspólne prawo ochronne
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 2 farby,koloranty, pigmenty, farby elewacyjne,
17 zaprawy izolacyjne, materiały do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, 19 materiały budowlane niemetalowe,
tynki, zaprawy budowlane, materiały budowlane tworzące
powłoki ochronne budynków.
(210) 493251
(220) 2018 11 29
(731) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(540) SPEC-DIAG-RED

(210) 493240
(220) 2018 11 29
(731) DEPTA MICHAŁ, Mników
(540) PRAWDZIWE KAKAO NAPÓJ BOGÓW

(531) 04.05.21, 27.05.01
(510), (511) 30 gotowe kakao i napoje na bazie kakao, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, kakao, kakao do sporządzania napojów, kakaowe napoje, napoje mrożone na bazie kakao, wyroby z kakao, żywność na bazie kakao, batony
czekoladowe, czekolada, napoje czekoladowe, preparaty
do sporządzania napojów na bazie czekolady, produkty
na bazie czekolady, 43 usługi kawiarni, lodziarnie, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów.
493248
(220) 2018 11 29
WTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) WIŚNIEWSKI

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), nalewek alkoholowych
i wiśniówki, hurtowa i detaliczna sprzedaż wysyłkowa
oraz internetowa powyższych towarów, usługi w zakresie
promocji powyższych towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach
handlowych lub reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary,
restauracje, kafeterie, kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
493249
(220) 2018 11 29
VMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) US-COAT
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.18, 26.04.18
(510), (511) 10 medyczne przyrządy diagnostyczne, narzędzia do diagnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki
weterynaryjnej, analizatory automatyczne do diagnostyki
medycznej, przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego,
medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, analizatory widma do użytku w diagnostyce medycznej, przyrządy elektryczne do użytku medycznego w diagnostyce krwi, sondy podłączone do mikroprocesorowych
urządzeń do diagnostyki medycznej, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych,
urządzenia do monitorowania krwi [do celów medycznych],
urządzenia do analizy krwi [do celów medycznych], urządzenia do badania poziomu glukozy we krwi, urządzenia
do monitorowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia
do badań krwi [do celów medycznych], urządzenia medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi, elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego],
wewnątrznaczyniowe systemy do monitorowania poziomu
gazów we krwi, elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], 42 projektowanie
urządzeń diagnostycznych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie i opracowywanie aparatury
diagnostycznej, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, usługi w zakresie analizy krwi, usługi
analizy krwi do celów badań naukowych.
493259
(220) 2018 11 29
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RUPURIX
(510), (511) 5 produkty lecznicze i inne środki lecznicze,
dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, witaminy,
minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm.
(210)
(731)

(210) 493340
(220) 2018 12 03
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Rajski Deser
(510), (511) 30 aromaty do ciast, preparaty aromatyczne
do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie
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deserowe w proszku, budynie deserowe, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasteczka w proszku, masa
do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji dżemów,
cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cykoria stosowana jako substytut kawy, mieszanki zawierające cykorie
do wykorzystywania jako substytut kawy, cynamon (przyprawa), czekolada, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające gównie ryż,
dania gotowe zawierające makaron, dekoracje cukiernicze
do ciast, desery lodowe, desery mrożone, desery z muesli,
drożdże instant, glukoza w proszku do celów spożywczych,
gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto
na placki, gotowe desery (na bazie czekolady), gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe sosy, gotowe spody do ciast,
jadalne wafle, kakao: palone, w proszku, granulowane, lub
w napojach, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa,
kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa,
koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski wanilii,
lukier do polewania ciast, lody, lody w proszku, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszkanki do ciast, artykuły spożywcze przeznaczone do mieszanek na nadzienie,
mieszanki na lukier, musy czekoladowe, musy deserowe,
nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast,
naleśniki, napoje zawierające kakao, naturalne substancje
słodzące, pierniki, placki, polewy cukiernicze, polewy do lodów, posypka w postaci koralików kolorowego cukru, potrawy na bazie mąki, preparaty aromatyczne do lodów, proszek
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy,
przyprawy do pieczenia, puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, serniki, słodkie polewy i nadzienia, soda
do pieczenia, sorbety, sos w proszku, sosy do gotowania,
sosy do makaronów, sosy do ryżu, sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe, sosy salsa, sosy, sosy w puszkach, sosy
zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
syrop skrobiowy w proszku, wanilia, ciasto śniadaniowe, ciasto śliwkowe, ciasto filo, ciasto kruche, lukrowane ciasto, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, musy, jogurt mrożony,
polewy na bazie mąki, słodycze (cukierki).
493390
(220) 2018 12 04
DYLEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW LEDWA,
ANNA DYLAK, IRENEUSZ DYLAK, Stargard
(540) DYLEX Świat lodów ALASKA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 koncentrat spożywczego proszku lodowego,
proszki do produkcji gofrów, polewy do lodów, 35 usługi
w zakresie gromadzenia ekspozycji i stworzenia klientom
warunków dogodnego doboru i zakupu w sklepie lub hurtowni z koncentratami spożywczymi proszku lodowego,
proszków do produkcji gofrów oraz polew do lodów i lodów
spożywczych, 43 przygotowanie lodów oraz deserów lodowych na zamówienie oraz ich dostawa, usługi prowadzone
w cukierniach oraz kawiarniach.
(210)
(731)

493393
(220) 2018 12 04
DYLEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW LEDWA,
ANNA DYLAK, IRENEUSZ DYLAK, Stargard
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(540) DYLEX

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 koncentrat spożywczego proszku lodowego,
proszki do produkcji gofrów, polewy do lodów, 35 usługi
w zakresie gromadzenia ekspozycji i stworzenia klientom
warunków dogodnego doboru i zakupu ww sklepie lub
hurtowni z koncentratami spożywczymi proszku lodowego,
proszków do produkcji gofrów oraz polew do lodów i lodów
spożywczych, 43 przygotowanie lodów oraz deserów lodowych na zamówienie oraz ich dostawa, usługi prowadzone
w cukierniach oraz kawiarniach.
(210) 493453
(220) 2018 12 05
(731) MITUSIŃSKI LESZEK GDE POLSKA, Włosań
(540) MAZI
(510), (511) 9 nadajniki, odbiorniki i rejestratory telewizji
przemysłowej - monitoringu wizyjnego, przeznaczone dla
telewizji przemysłowej kamery, obiektywy, monitory, rejestratory, przeznaczone dla telewizji przemysłowej układy
elektroniczne i komputerowe, przeznaczone dla telewizji
przemysłowej obudowy i uchwyty, zasilacze elektryczne, anteny, urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania,
nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, wideotelefony,
interkomy, radiotelefony, domofony, wideofony, telefony,
urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, zapisywania i odtwarzania danych, elektroniczne urządzenia
i systemy kontroli dostępu, urządzenia i systemy sygnalizacyjne, urządzenia i systemy alarmowe, bramki sygnalizujące
przemieszczanie rzeczy i osób, wykrywacze metali, czujniki,
zamki elektryczne, zamki elektroniczne, 37 usługi w zakresie
instalowania, serwisu i napraw urządzeń i układów telewizji
przemysłowej - monitoringu wizyjnego, urządzeń do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i odtwarzania
dźwięku i obrazu, urządzeń do nadawania, przekazywania,
odbierania, zapisywania i odtwarzania danych, urządzeń
i systemów kontroli dostępu, urządzeń i systemów sygnalizacyjnych, urządzeń i systemów alarmowych, urządzeń i systemów teleinformatycznych, zamków i zamknięć.
493454
(220) 2018 12 05
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) in
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, elektryczne urządzenia
kuchenne do przygotowywania żywności [do celów innych
niż gotowanie], noże elektryczne, nożyce elektryczne, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe
elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, domowe elektryczne blendery, urządzenia filtrujące, separujące
i wirówki, wirówki, maselnice, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne maszynki do mielenia mięsa,
maszynki do siekania mięsa, maszyny i roboty kuchenne
elektryczne, krajalnice do chleba, elektryczne krajalnice
do mięsa do użytku kuchennego, maszyny do przetwórstwa warzyw, elektryczne przyrządy kuchenne do sieka-
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nia, miksowania, wyciskania, urządzenia do tarcia warzyw,
szatkownice do warzyw [maszyny], elektryczne urządzenia
do obierania warzyw, maszyny do krojenia warzyw, elektryczne urządzenia do obierania owoców, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania,
urządzenia elektryczne do froterowania podłóg, elektryczne
maszyny do polerowania podłóg, froterki podłogowe, maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, maszyny do filtrowania, wkłady
do maszyn filtrujących, przyrządy [maszyny] do rozpylania,
ręczne maszyny do rozpylania z napędem elektrycznym,
ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], ugniatarki mechaniczne, maszyny do ostrzenia, odkurzacze elektryczne
i ich części, odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe,
elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, odkurzacze
do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze roboty,
ssawki do odkurzaczy, torby do odkurzaczy, wymienne torby papierowe do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe
do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, węże do odkurzaczy,
kartonowe worki do odkurzaczy, tekturowe worki do odkurzaczy, torby z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, trzepaczki elektryczne
[narzędzia], elektryczne zgrzewarki do torebek, elektryczne
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, elektryczne domowe urządzenia do gotowania, maszyny do smażenia żywności, urządzenia do pieczenia i opiekania, elektryczne urządzenia do podgrzewania
żywności, elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, elektryczne zaparzacze do herbaty, elektryczne
zaparzacze do kawy, ekspresy do kawy (elektryczne -), czajniki elektryczne, garnki elektryczne do gotowania, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, elektryczne, podgrzewacze żywności dla niemowląt, grzałki nurnikowe, elektryczne
tostery, gofrownice elektryczne, szybkowary elektryczne,
frytkownice do użytku domowego [elektryczne], parowniki,
pasteryzatory, podgrzewacze talerzy, kuchenki do użytku
domowego, kuchenny sprzęt elektryczny, przybory kuchenne elektryczne, kuchenki mikrofalowe do użytku domowego, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu, urządzenia do mrożenia
powietrza, urządzenia do zamrażania, urządzenia do suszenia, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do wentylacji, filtry do wody pitnej, filtry do uzdatniania wody,
grzejniki elektryczne, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, wentylatory do użytku domowego, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, urządzenia do jonizacji
powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, aparatura
do suszenia powietrzem, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego, suszarki do włosów, suszarki do rąk, suszarki
do bielizny elektryczne [gorące osuszanie], elektryczne suszarki do odzieży, wyciągi kuchenne, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, urządzenia do celów sanitarnych, elektryczne
urządzenia do ogrzewania wody, elektryczne podgrzewacze
wody, 35 zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych
różnorodnych nie żywnościowych towarów, umożliwiające klientom oglądanie tych towarów w dogodny sposób
i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni,
również poprzez Internet, dla towarów i ich części: maszyny
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania żywności do celów innych niż gotowanie,
urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, maszyny i roboty
kuchenne elektryczne, maszyny do przetwórstwa warzyw,
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elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania,
wyciskania, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw,
urządzenia elektryczne do froterowania podłóg, urządzenia do czyszczenia parowe, maszyny do filtrowania, wkłady
do maszyn filtrujących, odkurzacze elektryczne i ich części,
urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, elektryczne domowe urządzenia
do gotowania, maszyny do smażenia żywności, urządzenia
do pieczenia i opiekania, elektryczne ekspresy do kawy, czajniki elektryczne, kuchenki do użytku domowego, urządzenia
elektryczne do ogrzewania i chłodzenia, urządzenia do suszenia, wytwarzania pary i wentylacji, filtry do uzdatniania
wody, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego, suszarki do włosów, suszarki do rąk, wyciągi
kuchenne, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia
do celów sanitarnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pośrednictwo w obrocie częściami zamiennymi
dla artykułów gospodarstwa domowego.
493498
(220) 2018 12 05
ZŁOTY MELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; FUNDACJA
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,
Warszawa
(540) Pol’and’Rock FESTIVAL POLAND wielka orkiestra
świątecznej pomocy
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, 16 znaczki pocztowe, długopisy, ołówki, obwoluty dokumentów, obwoluty
dla dysków nagranych, książki, czasopisma, wydawnictwa
papierowe, katalogi, foldery, plakaty, 18 torby tekstylne,
21 kubki, szklanki, kosmetyczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 organizowanie
koncertów, festiwali muzycznych, imprez plenerowych, produkcja filmów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(551) wspólne prawo ochronne
493505
(220) 2018 12 05
THERMALEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PGH PIENINY GRAND HOTEL
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, motele, zajazdy i pensjonaty, organizacja i prowadzenie
imprez i konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, 43 usługi hoteli, moteli, zajazdów, pensjonatów, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, motele, zajazdy
i pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie
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sal na konferencje, zebrania, zjazdy, szkolenia, kongresy, spotkania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, organizacja przyjęć weselnych w zakresie udostępnia sal oraz
zapewnienia wyżywienia i napojów, usługi cateringu.
(210) 493509
(220) 2018 12 06
(731) HUNG DINH XUAN, Wólka Kosowska
(540) YALLY
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki,
buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty
na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne,
buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty
zimowe, chodaki drewniane w stylu japońskim, drewniaki
i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze, kapcie, kapcie
skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla
kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały, sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, skórzane sandały w stylu japońskim, sandały-drewniaki, tenisówki, półbuty, koturny, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą obuwia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie obuwia, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży obuwniczej, organizacja i przeprowadzanie wystaw
w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach
reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie
wystaw w celach reklamowych i handlowych, prowadzenie
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online,
usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą obuwia,
usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w zakresie obuwia, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów
reklamowych i promocyjnych, reklama korespondencyjna,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet.
(210) 493533
(220) 2018 12 07
(731) JANEK-SZAFRAŃSKA EWELINA, Łódź
(540) Śluby Marzeń AGENCJA ŚLUBÓW WYJĄTKOWYCH
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zastępstwo inwestycyjne, 36 usługi organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie lub przygotowaniu obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż detaliczna i hurtowa
mieszkań, pośrednictwo kupna, sprzedaży i najmu obiektów
budowlanych, wycena nieruchomości, wynajmowanie lub
dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu i administrowaniu obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, pośrednictwo
kredytowe, usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 37 usługi
budowlane, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy
obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlanych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 39 wynajmowanie garaży
i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony
samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania
miejscami parkingowymi, 42 usługi projektowe w budownictwie, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie budownictwa, architektury i urbanistyki.
493535
(220) 2018 12 07
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Powered by Politechnika Krakowska
(210)
(731)

(531) 15.09.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne wyższych uczelni, 42 badania techniczne, opracowywanie projektów technicznych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.
493584
(220) 2018 12 08
MDOMPLUS BOG-LYS ŁYSIEŃ SPÓŁKA JAWNA,
Jeleśnia
(540) MDOMPLUS

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych, w tym ślubnych.
493534
(220) 2018 12 07
APRO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) APRO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy lub przygotowania obiektów budowlanych, pomoc w zarządzaniu
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi marketingowe, organizowanie przetargów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenie agencji eksportowo-importowych na rzecz osób trzecich, sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych, usługi księgowe,

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, operacje finansowe,
usługi finansowania.
(210) 493600
(220) 2018 12 10
(731) ABRAMIK PAWEŁ, Łęczna
(540) BLINDFURY.
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(531)

01.07.06, 01.07.08, 03.01.08, 03.01.16, 26.04.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, 32 napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne.
493622
(220) 2018 12 10
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BZK Holding
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo z dodatkiem alkoholu, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, paliwo na bazie alkoholu, olej
rzepakowy do celów przemysłowych, 31 artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła,
makuchy z kukurydzy dla bydła, ziarna [nasiona], pasze dla
zwierząt na bazie odpadów gorzelnianych, pokarm dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, proteiny do żywności
dla zwierząt, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], produkty uboczne z ziarna zbóż jako pasza dla zwierząt,
ziarno do żywienia zwierząt, pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, 35 usługi w zakresie: analiz kosztów, analiz rynkowych,
badań marketingowych, badania rynku, badań w dziedzinie
działalności gospodarczej, porównywania cen, doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania personelem, doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, informacji o działalności gospodarczej, sporządzania ekonomicznych prognoz, ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzania w zakresie zamówień
handlowych, sporządzania wycen handlowych, doradztwa
w zakresie administrowania hotelami, pozyskiwania danych
do komputerowych baz danych, systematyzacji danych komputerowych baz danych, komputerowego zarządzania plikami, zarobkowego zarządzania w zakresie koncesjonowania
towarów i usług dla osób trzecich, księgowości, sondaży opinii publicznej, organizowania wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, doradztwa handlowego poprzez outsourcing, poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacji personelu, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, przygotowywania zeznań podatkowych,
pomocy przedsiębiorstwom w przemysłowej i handlowej
działalności gospodarczej, pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomocy
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, przenoszenia przedsiębiorstw, przygotowania list płac, public relations, agencji public relations, rachunkowości, sortowania danych w bazach
komputerowych, sporządzania sprawozdań rachunkowych,
sporządzania zestawień statystycznych, kreowania wizerunku firm i/lub usług i/lub towarów, zarządzania zbiorami
informatycznymi, wyszukiwania w komputerowych bazach
danych, wywiadu gospodarczego, zarządzania dotyczącego zamówień handlowych, zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzania w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
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na rzecz osób trzecich, pomocy w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 36 usługi w zakresie: doradztwa w sprawach
finansowych, ekspertyz dla celów fiskalnych, doradztwa finansowego, informacji finansowych, wykonywania operacji
finansowych, prowadzenia usług finansowych, tworzenia
funduszy inwestycyjnych wzajemnych, notowań giełdowych, dostarczania informacji bankowych, prowadzenia
informacji finansowych, planowania i realizacji inwestycji kapitałowych - zarządzania majątkiem, administrowania nieruchomościami, operacji walutowych, sporządzania ekspertyz
do celów podatkowych, świadczenia usług powierniczych,
pośrednictwa giełdowego, finansowania pożyczek, pożyczek pod zastaw, operacji rozrachunkowości finansowej,
transakcji finansowych, 45 usługi: prawne, licencjonowania
własności intelektualnej, mediacji.
493626
(220) 2018 12 10
NORDSPED C. WIĄCEK M. GRABIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) NORD SPED FORWARDING COMPANY
(210)
(731)

(531) 24.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach i punktach sprzedaży oraz
na podstawie zamówień przez Internet, telefon i pocztę,
zawierające materiały budowlane niemetalowe i metalowe,
materiały do ocieplania budynków, materiały izolacyjne,
chemia budowlana, sprzęt hydrauliczny, blachy, kształtowniki, rury, metalowe materiały konstrukcyjne, artykuły chemii
gospodarczej, urządzenia sanitarne, drewno, meble, wyroby
z drewna, produkty rolne, ogrodnicze oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, ziarna rolnicze zbóż, produkty przemiału
zbóż, otręby zbożowe, świeże owoce i warzywa, nasiona,
rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona
roślin ozdobnych, owocowych, warzy i jarzyn, żywe zwierzęta: bydło, trzoda chlewna, drób i zwierzęta łowne, karmy dla
zwierząt gospodarskich i domowych, pasze wzmacniające
dla zwierząt, nawozy, części wymienne i akcesoria do pojazdów mechanicznych, reklama, marketing, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
36 agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo kupna,
sprzedaży, najmu nieruchomości, kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek, 39 przewożenie ładunków, przeładunek, spedycja, przewożenie ładunków ciężarówkami, transport pasażerski, składowanie, wypożyczanie
środków transportu kołowego, pośrednictwo w transporcie,
transport przedmiotów wartościowych, usługi tranzytowe,
usługi kurierskie, informacja o transporcie, maklerstwo transportowe, pilotaż, pomoc drogowa, usługi kierowców, wynajmowanie garaży, magazynowanie, wynajmowanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie miejsc parkingowych,
projektowanie tras transportowych i dobór środków transportu, agencje transportowe, czarterowanie, dystrybucja
przesyłek, dystrybucja towarów, fracht, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie transportu, informacji i składowaniu, informacja o transporcie, organizowanie podróży,

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pilotaż, pośrednictwo w handlu statkami, rezerwacja miejsc
podróży, transport statkami, wynajmowanie środków transportu wodnego, wynajmowanie statków, przeładunek towarów w portach, załadunek statków, wynajmowanie magazynów, obsługa statków w porcie i na redzie.
493679
(220) 2018 12 11
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MAGNEFARM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

493745
(220) 2018 12 11
QUALITIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna
(540) XOXO FITNESS CLUB

(210)
(731)

(531) 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.
493760
(220) 2018 12 11
REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) REVERS COSMETICS

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
olejki eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny
po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne,
kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki,
preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające,
olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów,
cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze
do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzch-

Nr ZT09/2019

ni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania
bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła,
mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi,
pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania, 5 środki sanitarne stosowane w higienie osobistej,
chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne
antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony,
wkładki higieniczne, wody termalne, 35 usługi dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie
materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej,
akcesoriów i przyborów kosmetycznych.
493767
(220) 2018 12 12
AGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) To Tu Thai Tajskie Lody
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 lody spożywcze.
(210) 493793
(220) 2018 12 13
(731) ZIELONKA WIKTOR, Kartuzy
(540) OKOBUS

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na okulary, obiektywy
[soczewki] optyka, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne,
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, soczewki
do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli,
urządzenia i przyrządy optyczne, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi medyczne, usługi optyczne.
493798
(220) 2018 12 13
NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SOFITERM
(210)
(731)
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(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne w szczególności do ogrzewania podłogowego, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, 19 materiały budowlane
niemetalowe w szczególności rury z tworzywa sztucznego
stosowane w instalacjach ogrzewania podłogowego, rury
niemetalowe stosowane w budownictwie, 37 usługi budowlane, naprawy w zakresie usuwania nieszczelności i modernizacji instalacji grzewczych ogrzewania podłogowego, usługi
instalacyjne w zakresie ogrzewania podłogowego, montaż
i naprawa instalacji grzewczych.
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nie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach
reklamowych, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych,
marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne
on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze.
493809
(220) 2018 12 13
KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) F Faworyt PRO
(210)
(731)

493803
(220) 2018 12 13
KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) Lider.
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce
do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników,
samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora,
pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory,
odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane
ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób
trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych
i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów,
usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczkach i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów
i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej
i badania marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie
danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
493806
(220) 2018 12 13
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Gazeta Krakowska
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi,
mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd
prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa, rozpowszechnia-

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce
do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników,
samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora,
pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory,
odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane
ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób
trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych
i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów,
usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów
i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej
i badania marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie
danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
493811
(220) 2018 12 13
KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) F Faworyt
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce
do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników,
samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora,
pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory,
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odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane
ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób
trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych
i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów,
usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów
i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej
i badania marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie
danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
493813
(220) 2018 12 13
KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) HANDY

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce
do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników,
samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora,
pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory,
odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane
ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób
trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych
i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów,
usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów
i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej
i badania marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie
danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(210) 493814
(220) 2018 12 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) SENTINO
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
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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) 493815
(220) 2018 12 13
(731) MICHALAK ADAM PAWEŁ, Toruń
(540) DACOM
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia.
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493831
(220) 2018 12 13
OPEN MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OMEGA

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 28.07.99, 26.13.25, 26.01.01, 17.02.04,
28.05.99
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki,
T-shirty, koszule, pulowery, rękawiczki, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, obuwie sportowe, buty, półbuty, klapki,
sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa,
stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, skarpetki,
kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, 32 napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi,
koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne,
soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety
napoje, syropy do napojów, wody mineralne, wody gazowane, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations,
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej
czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej,
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie
sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji
sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepo-
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wych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem
pracowników, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych,
usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone
dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, sprzedaż hurtowa i detaliczna,
także za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, 36 usługi pośrednictwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa
majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna
papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych
i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych,
sprzedaży na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych,
usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów,
zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków finansowych,
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu
i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości
z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, kantory wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów
wartościowych, walut, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
papierów wartościowych, walut, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi
udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe,
udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w za-
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kresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line
z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej, internetowe portale społecznościowe, 41 usługi
edukacyjne, edukacja na odległość, nauczanie języków obcych, usługi dotyczące organizowania szkoleń, kształcenie
praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe,
publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy integracyjne, organizowanie
imprez rozrywkowych, okolicznościowych i integracyjnych,
usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji, 42 usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim
oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych
osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, programowanie komputerowe, projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, analizy
systemów komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie
zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami
komputerowymi, portalami internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
45 usługi prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych
prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
493869
(220) 2018 12 14
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Femilla URO
(210)
(731)

(531)

05.05.16, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
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wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493874
(220) 2018 12 14
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DIARIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

493875
(220) 2018 12 14
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) OTIZEA

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki. środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493876
(220) 2018 12 14
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) RUTIMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

493878
(220) 2018 12 14
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Rutamina C FORTE C
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.08, 10.03.04
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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493901
(220) 2018 12 14
PROTOCUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) pavelord

(210)
(731)

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 przystawki do wózków inwalidzkich, wózki inwalidzie aktywne, wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie, wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, podkładki
do wózków inwalidzkich, podłokietniki do wózków inwalidzkich, poduszki siedzisk do wózków inwalidzkich, podnóżki
do wózków inwalidzkich, bagażniki do wózków inwalidzkich,
platformy do wózków inwalidzkich, części do wózków inwalidzkich: napędy do wózków inwalidzkich, klocki hamulcowe,
opony, panele ochronne na szprychy kół, sakwy przystosowane do wózków inwalidzkich, chorągiewki ostrzegawcze,
adaptery mocowane na ramę wózka służące dopasowaniu
uchwytów montażowych, wyczynowe rowery trójkołowe
z napędem elektrycznym, wyczynowe rowery trójkołowe
z napędem hybrydowym (mechaniczno-elektrycznym),
rowery sportowe, części do rowerów mianowicie: napędy
rowerowe, pasy napędowe, ramy rowerowe, widelce rowerowe, korby rowerowe, łożyska sterowe, hamulce rowerowe,
sztyce, piasty, szprychy, przekładnie rowerowe, obręcze,
koła łańcuchowe, koła zębate, siodła, kierownice rowerowe,
uchwyty rowerowe, opony rowerowe, pedały do rowerów,
bagażniki rowerowe, uchwyty na bidony, błotniki, chlapacze.
493903
(220) 2018 12 14
ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FLX-REKU
(510), (511) 6 kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały
wentylacyjne z metalu do budynków, kratki wentylacyjne
(z metalu) do montowania w oknach, kratki wentylacyjne
z metalu, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kratki wentylacyjne
do budynków, metalowe kratki wentylacyjne do zakładania
w drzwiach, metalowe osłony otworów wentylacyjnych
do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wentylacyjne z metalu, ujścia dymu [otwory
wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne]
z metalu dla budownictwa, kolanka do rur metalowe, metalowe kolanka u-kształtne, metalowe, kolankowe otwory wylotowe, kanały metalowe, króćce [korki] metalowe, metalowe złączki rurowe, metalowe złączki kablowe (nieelektryczne -), konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt
do rur [złączki] metalowy, klamry [zaciski] metalowe, klamry
zaciskowe z metalu, klamry metalowe, klamry do użytku
w budownictwie, metalowe kanały dymowe do użytku
w budownictwie, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, zamocowania rur [obejmy do -] metalowe, taśmy metalowe, stal (taśmy ze -), taśmy do związywania metalowe, metalowe profile, profile aluminiowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur,
pręty z metalu, metalowe pręty wzmacniające, gwintowane
pręty metalowe, śruby metalowe, metalowe osłony na śruby,
nakrętki, śruby i złącza, śruby do łączenia przewodów, metalowe: metalowe nakrętki, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, metalowe tuleje kotwowe, metalowe tuleje wspo(210)
(731)
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magające do rur, tuleje metalowe [inne niż części do maszyn], metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub, wsporniki metalowe, wsporniki sufitowe
z metalu, kołnierze metalowe, regulowane kołnierze [metalowe], kołnierze kotwowe z metalu, metalowe wkręty dociskowe, zaciski metalowe, zaciski [klamry] metalowe, naprężanie (zaciski do -), metalowe zaciski do węży, zaciski linowe
metalowe, metalowe zaciski regulowane, klamry [zaciski]
metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalowe zaciski
do rur, zaciski do rur i kabli, metalowe, łączniki rurowe z metalu, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, metalowe
łączniki w kształcie pierścienia, łączniki do rur [metal], metalowe łączniki do rur, metalowe zawory klapowe, ręczne zawory metalowe, zawory z metalu (inne niż części maszyn),
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, metalowe, rury, węże oraz akcesoria do tych towarów, w tym zawory, zawory metalowe do sterowania przepływem gazów w rurociągach, metalowe zawory regulujące
[inne niż części maszyn], klapy zwrotne z metalu [inne niż
części maszyn], dysze, końcówki wylotowe z metalu, puszki
metalowe, skrzynki ogniotrwałe, metalowe skrzynki, króćce
[korki] metalowe, rury i rurki metalowe, wstęgi na rury, rury
kołnierzowe metalowe, rury metalowe do gazów, przewody
metalowe, rury i rurki metalowe, rury metalowe do użytku
przemysłowego, kanały metalowe na rury wentylacyjne,
metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych,
rury miedziane [inne niż części maszyn], rury metalowe
do przesyłania cieczy i gazów, rury żeliwne, rury z metalu
w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti): rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, rury ze stali nierdzewnej,
rury ze stopów niklu, rury ze stopów miedzi, metalowe rury
łukowe, metalowe rury odpływowe, metalowe przewody,
przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody odpowietrzające z metalu, przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe,
metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, metalowe nakładki stykowe, złączki rur metalowe, konstrukcyjne
metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy, uszczelki metalowe, kominy metalowe, wykładziny
kominowe metalowe, metalowe okładziny kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe,
metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe,
nasady kominowe metalowe, osłony z metalu, metalowe
osłony do rur, metalowe osłony na śruby, osłony tulejowe
na połączenia kablowe, nieelektryczne, metalowe studzienki
rewizyjne, włazy metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, gwoździe, metalowe pierścienie uszczelniające, łuki z metalu, metalowe łuki rurowe (krzywaki), metalowe
elementy dachowe, metalowe elementy budowlane, gotowe elementy budowlane [metalowe], metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, kształtowniki metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, płyty metalowe, prefabrykowane metalowe
budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody grzewcze, przewody
wodociągowe, metalowe, metalowe rurociągi zasilające
(przewody), armatura metalowa do przewodów sprężonego
powietrza, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, blacha [płyty, arkusze]: blacha stalowa ocynowana, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych,
pokrywy do włazów metalowe, dysze metalowe: złącza metalowe do kabli nieelektryczne, rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, pojemniki
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metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania: przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, rury spustowe metalowe, wiązadła metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 11 wyciągi [wentylacja], wentylatory do systemów wentylacji,
wentylatory osiowe, wentylatory wywiewne, wentylatory
ssące, wentylatory radialne, wentylatory pokojowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory eoliczne, przenośne wentylatory elektryczne, instalacje do wentylacji, urządzenia do wentylacji, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki wentylatorowe, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, terminale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe,
kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe z wentylatorami, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry do użycia
z urządzeniami do wentylacji, elektryczne wentylatory
okienne, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne
grzejniki wentylatorowe, dmuchawy elektryczne do celów
wentylacyjnych, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów
wyciągowych, kurtyny powietrzne do wentylacji, okapy
do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory
wyciągowe, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, przepustnice do instalacji
wentylacyjnych, rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), systemy HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), urządzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia
wentylacyjne zasilane energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory do klimatyzacji,
wentylatory do kominów, wentylatory do pojazdów, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do urządzeń wyciągowych
spalin, wentylatory do użytku domowego, wentylatory
do użytku handlowego, wentylatory do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku w pojazdach, wentylatory
do wymienników ciepła, wentylatory elektryczne będące
elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji
wentylacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory elektryczne [do użytku domowego],
wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory pożarowe
do usuwania gazów, wentylatory pożarowe do usuwania
wyziewów, wentylatory pożarowe do usuwania oparów,
wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory stosowane
w klimatyzatorach, wentylatory turbinowe [aparatura
do wentylacji], wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory ze sprężonym powietrzem, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, wirniki powietrzne do wentylacji, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne
do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne],
kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], dymowe kanały, kanały dymowe z wyciągami,
urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria
regulujące], kanały dymowe do kotłów grzewczych, kanały
dymowe do urządzeń grzewczych, przepustnice przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze, przepustnice
do uwalniania dymu, przepustnice do wyrównywania powietrza, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, przepustnice ciągu hamujące roz-
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przestrzenianie się płomieni, przepustnice ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, przepustnice ciągu
zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, przepustnice
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, zawory
do klimatyzatorów, zawory do rur, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory kontroli poziomu, zawory do grzejników, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne, zawory odcinające do regulowania gazu, zawory
bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory nadmiarowe
[przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych, zawory
nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych,
zawory do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania], urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, czujniki temperatury [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
dysze regulujące [części kominków], dysze regulujące [części
pieców], regulatory gazu, regulatory ciągu zapobiegające
rozprzestrzenianiu się ognia, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające
rozprzestrzenianiu się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się ognia, regulatory ciągu zapobiegające
rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów, regulatory ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się dymu, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, regulatory ciągu zapobiegające
rozprzestrzenianiu się oparów, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, rury do kotłów
grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami
instalacji sanitarnych, metalowe rury faliste [części instalacji
sanitarnych], przewody i urządzenia do transportu gazów
spalinowych, wymienniki ciepła, kominki, kominki elektryczne, dmuchawy kominowe, wyciągi kominkowe, osłony kominkowe, wymienniki ciepła do kominków, okapy pochłaniające parę do kominków, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry
do klimatyzacji, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do odsysaczy gazów,
filtry do odsysaczy dymu, filtry do instalacji przemysłowych,
filtry do oczyszczania gazów odlotowych, filtry powietrza
do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do okapów
do wyciągów powietrznych, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry do użytku przemysłowego
i domowego, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe
instalacje], filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry do użycia
z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry powietrza [części
maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry
do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry powietrza do użytku jako odpylacze
w procesach przemysłowych, filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry magnetyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania, instalacje do filtrowania powietrza, przepustnice
przeciwpożarowe, urządzenia do ogrzewania, kurtyny powietrzne, kurtyny powietrzne do wentylacji, elementy
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grzewcze, elementy ogrzewania elektrycznego, elementy
zabezpieczające do rur gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura i urządzenia chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, filtry powietrza do klimatyzacji,
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, naczynia
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki
do centralnego ogrzewania, instalacje do schładzania wody,
instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, czyste
komory [instalacje sanitarne], kondensatory gazów inne niż
części maszyn, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia do chłodzenia powietrza, przewody [części instalacji
sanitarnych], regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], aparatura
do wentylacji i klimatyzacji, instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja]: wentylatory [klimatyzacja], instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę,
wodociągowe instalacje, zasuwy [szyby] do wyciągów
[ogrzewnictwo], zawory kanalizacyjne, bojlery, urządzenia
i rekuperatory ciepła, dmuchawy klimatyzacyjne, elementy
grzejne, filtry [części instalacji domowych i przemysłowych],
bojlery gazowe, urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki,
kotły grzewcze, kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne samochodowe, kolektory słoneczne, kominki
domowe, wyciągi kominowe, wyciągi kuchenne, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do ogrzewania wody, instalacje do wytwarzania pary,
płyty grzejne, suszarki powietrza, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, instalacje i aparatura sanitarna, wężownice
do instalacji ogrzewczych i chłodzących, armatura bezpieczeństwo) do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych,
zasobniki ciepła, dmuchawy [części instalacji do nawiewu],
aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
urządzenia zasilające kotły grzewcze, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe -), kanały
z materiałów niemetalowych do przesyłania powietrza
do wentylacji, niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, osłony otworów
wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, otwory wentylacyjne w ziemi niemetalowe, przewody wentylacyjne okien dachowych niemetalowe, ujścia dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu, śluzy
[kanały], nie z metalu, kanały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur gazowych, profile niemetalowe dla
budownictwa, profile panelowe z materiałów niemetalowych, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie,
kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe, rury i rurki
oraz wyposażenie do nich, w tym zawory, niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, niemetalowe klapy, rury sztywne, niemetalowe, nie-
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metalowe rury wentylacyjne do budynków, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa, sztywne
rury z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji sanitarnych], rury wykonane z cementu do użytku w budownictwie, rury wylotowe niemetalowe do instalacji budynków,
rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych, rury opadowe z materiałów niemetalowych, rury z gliny i przewody, kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe, rury ceramiczne i cementowe, rury
z piaskowca, rury odpływowe, przewody odpowietrzające
niemetalowe, przewody do klimatyzacji, niemetalowe,
przewody grzewcze, niemetalowe, przewody kominowe
niemetalowe do zastosowania w budownictwie, przewody
powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, niemetalowe przewody do dystrybucji wody,
przewody niemetalowe do wypływu wody, ognioodporne
uszczelki w postaci materiałów budowlanych, kominy niemetalowe, obudowy kominków, wykładziny kominów niemetalowe, zakończenia kominów niemetalowe, kominowe
trzony niemetalowe, niemetalowe okładziny kominowe,
deflektory kominowe niemetalowe, kominowe przedłużacze niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, bloki
do budowy kominów niemetalowe, obudowy kominków
z tworzyw sztucznych, osłony kanałów z materiałów niemetalowych, niemetalowe osłony przeciwpożarowe
do przewodów elektrycznych, osłony przed ogniem niemetalowe do przewodów elektrycznych, studzienki rewizyjne wykonane z materiałów niemetalowych, pokrywy
do włazy niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
niemetalowe, uchwyty osłon uszczelniających niemetalowe, materiały do ochrony przeciwpożarowej niemetalowe
do użytku w budownictwie, łuki z materiałów niemetalowych, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe
przemysłowe elementy konstrukcyjne, wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
kamień, skała, glina i minerały, budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, kształtowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, belki
niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dźwigary
niemetalowe, kratownice niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki [materiały budowlane], rynny dachowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
szczelne niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane.
493906
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniDolar
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)
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(210)
(731)

493907
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SGB Bankowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210)
(731)

(210)
(731)

493911
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniOszczędnościowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210)
(731)

493912
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAktywa Polskie
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 doradztwo podatkowe.

(210)
(731)

493915
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAktywny Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

493918
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniProfit Plus
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(210) 493921
(220) 2018 12 15
(731) BARANOWSKI SŁAWOMIR HELIOS-NOCLEGI, Ustka
(540) Helios

(531) 01.03.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 wynajem mieszkań nieruchomości na czas
określony, pensjonaty, hotele, domy turystyczne, motele, rezerwacje kwater, wynajem kwater.
493923
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniKorona Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

493924
(220) 2018 12 15
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniEuro
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
493933
(220) 2018 12 17
MARCINIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) BFC Bona Fide Corporatio

493980
(220) 2018 12 17
LASTRADA CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LASTRADA CATERING

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 transport żywności, usługi transportu żywności, transport żywności w warunkach chłodniczych, magazynowanie żywności, dostawa żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, dostarczanie
żywności przez restauracje, 43 usługi kateringowe obwoźne,
usługi kateringowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi
kateringowe dla firm, usługi kateringowe oferujące kuchnię
hiszpańską, usługi kateringowe dla domów opieki, usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi kateringowe
dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe oferujące
kuchnię europejską, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, restauracje oferujące dania na wynos, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie
posiłków i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transport, dekorowanie żywności.
(210) 493993
(220) 2018 12 18
(731) LEPIANKA ELŻBIETA UNEEL, Warszawa
(540) UNEEL
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów medycznych, barwniki kosmetyczne,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, farby do brody, farby do włosów, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, lakiery do włosów, maski kosmetyczne, mydła, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki
do włosów, olejki do celów kosmetyczny, olejki do perfum
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i zapachów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, produkty perfumeryjne, szampony, suche
szampony, sztuczne paznokcie, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, dzianina [odzież], futra,
garnitury, gorsety, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, mundury, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], peleryny fryzjerskie, piżamy, podkoszulki bez rękawów, podwiązki, pończochy, skarpetki, spódnice, stroje plażowe, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy, buty sportowe, bury sznurowane, buty za kostkę, espadryle, obuwie, obuwie plażowe, pantofle domowe, sandały,
35 badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, impresariat w działalności artystycznej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, pokazy towarów, pomoc w zarządzeniu
działalnością gospodarczą, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie teksów reklamowych,
reklama, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
relacji z mediami, doradztwo w zakresie analizy zachowań
zakupowych konsumentów, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, 41 doradztwo zawodowe, coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizacja i prowadzenie kongresów, organizacja i prowadzenie seminariów,
organizacja i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
edukacja, 44 konsultacje medyczne, konsultacje dotyczące
kosmetyków, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji
urody, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi wizażystów,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi doradztwa dotyczące makijażu świadczone online tub osobiście,
usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi
doradcze dotyczące farmaceutyków, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, fryzjerstwo, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kuracje dla
włosów, manicure, odbudowa włosów, pielęgnacja urody,
salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układanie
włosów, usługi charakteryzatorów, usługi fryzjerskie, usługi
kosmetyczne, usługi zakresie higieny i pielęgnacji urody.
(210)
(731)

493994
(220) 2018 12 18
SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

35

(540) SENSEMAKING MANAGEMENT JOURNAL

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
42 usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.
(210) 493995
(220) 2018 12 18
(731) LEPIANKA ELŻBIETA UNEEL, Warszawa
(540) UNEEL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne
niż do celów medycznych, barwniki kosmetyczne, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, farby do brody, farby do włosów, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, lakiery do włosów, maski kosmetyczne, mydła, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetyczny, olejki do perfum i zapachów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania
włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, produkty perfumeryjne,
szampony, suche szampony, sztuczne paznokcie, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, dzianina
[odzież], futra, garnitury, gorsety, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, mundury, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież],
peleryny fryzjerskie, piżamy, podkoszulki bez rękawów, podwiązki, pończochy, skarpetki, spódnice, stroje plażowe, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy,
buty sportowe, bury sznurowane, buty za kostkę, espadryle,
obuwie, obuwie plażowe, pantofle domowe, sandały, 35 badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, impresariat w działalności artystycznej,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy
towarów, pomoc w zarządzeniu działalnością gospodarczą,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie teksów reklamowych, reklama, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi relacji z mediami, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, negocjowanie umów kup-
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na i sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, 41 doradztwo zawodowe, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizacja i prowadzenie kongresów, organizacja i prowadzenie seminariów, organizacja i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, edukacja, 44 konsultacje medyczne,
konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi wizażystów, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi
doradztwa dotyczące makijażu świadczone online tub osobiście, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi
doradcze dotyczące farmaceutyków, analiza kolorów [usługi
kosmetyczne], analiza kosmetyczna, fryzjerstwo, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kuracje dla włosów,
manicure, odbudowa włosów, pielęgnacja urody, salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układanie włosów, usługi
charakteryzatorów, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne,
usługi zakresie higieny i pielęgnacji urody.

dzania działalnością gospodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
42 usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.

493996
(220) 2018 12 18
SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SENSEMAKING INTERNATIONAL MODERN
MANAGEMENT CONFERENCE

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo
w zakresie zasobów ludzkich, rekrutacja personelu, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi
w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie
rejestrowania pracowników, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, usługi w zarkesie nabywania dla osób trzecich (zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw), dostarczanie
konsumentom informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, udostępnianie konsumentom informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej., 45 usługi prawne,
doradztwo prawne w sprawach personalnych, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, pośrednictwo
w procedurach prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych.

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
42 usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.
493999
(220) 2018 12 18
SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SENSEMAKING PUBLISHING HOUSE

(210)
(731)

(210) 494001
(220) 2018 12 18
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) DEW
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
dla sportowców, napoje zawierające witaminy, wody smakowe, proszek do wytwarzania napoi gazowanych.
494012
(220) 2018 12 18
CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) issp

(210)
(731)

(210) 494015
(220) 2018 12 18
(731) INTER-MAX SZCZERBA SPÓŁKA JAWNA, Pułtusk
(540) INTER-MAX
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą-
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(531) 26.03.23, 24.07.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, płytki dachowe
metalowe, armatura do przewodów metalowa, metalowe
materiały dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe
płyty pokrywowe, metalowe płyty dachowe, płyty sufitowe (metalowe), blacha, boazeria metalowa, drut metalowy,
pręty, kształtowniki, drut zbrojeniowy, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, panele i kasetony dla budownictwa,
panele metalowe, metalowe panele dachowe, metalowe panele okładzinowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe
kasetony sufitowe, rynny metalowe, konstrukcje metalowe dla
budownictwa, maszty i słupy metalowe, sufity metalowe, okucia budowlane metalowe, łaty metalowe, rury i rurki metalowe,
taśmy żelazne, wyroby ślusarskie, zbrojenia betonu metalowe,
blacharskie materiały budowlane, okładziny z blachy cienkiej,
19 materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokrywania (niemetalowe), beton, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, cement, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty cementowe, cegły, drewno budowlane, drewno na profile, drewno obrobione, budowlane
konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, niemetalowe płyty dachowe, płyty okładzinowe (niemetalowe
-), nadproża niemetalowe, dachówki niemetalowe, gips, glina,
panele dachowe, niemetalowe, panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, panele ścienne (niemetalowe), krokwie
dachowe, materiały ognioodporne niemetalowe, obudowy
kominowe, płatwy (dachówki), płyty faliste, włókno cementowe, niemetalowe pokrycia sufitów, pokrycia ścian niemetalowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe, płyty niemetalowe,
płyty izolacyjne, niemetalowe, pokrycia dachów drenażowe
niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, sklejka, surowiec
ceramiczny, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, dachówki cementowe, kasetony sufitowe z materiałów niemetalowych, asfalt [do celów
budowlanych], asfaltowe mieszanki do łatania, mastyki/masy
uszczelniające dachowe na bazie asfaltu, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, badania rynku, badania marketingowe, promocja sprzedaży, wystawy handlowe, promocja
sprzedaży dotycząca zakładów dacharskich, organizowanie losowania nagród i konkursów w celach reklamowych, agencje
informacji handlowej, handel detaliczny materiałami budowlanymi, instalacjami fotowoltaicznymi i materiałami uszczelniającymi, tworzenie projektów do celów reklamowych, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem
Internetu takich towarów jak: dachówki metalowe, pokrycia
dachów metalowe, panele metalowe, panele niemetalowe,
konstrukcje metalowe dla budownictwa, blacha, materiały budowlane metalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, dachówki
niemetalowe, pokrycia dachów niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie budownictwa, usługi instalacji dachów, usługi budowlano
- remontowe w zakresie: budynków, robót wykończeniowych,
suchej zabudowy wnętrz, montażu stolarki budowlanej, robót posadzkarskich, lakierowanie, malowanie, instalatorstwo
ogrzewcze lub dekarstwo, informacja budowlana, usługi zabezpieczania budynków przed wilgocią, izolowanie budynków, usługi pomocnicze w budownictwie, wynajem sprzętu
budowlanego, wszelkie naprawy, które nie prowadzą do przeróbki materiałów w zakresie budownictwa, naprawa dachów,
izolowanie dachów, układanie dachówek i płytek łupkowych,
układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków,
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów.
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494031
(220) 2018 12 19
SW MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ŚWIETLICA WOLNOŚCI
(210)
(731)

(531)

03.01.14, 03.01.20, 03.01.22, 03.01.24, 03.01.26, 29.01.12,
27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, marketing,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, public relations, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], wyceny handlowe, zestawienia statystyczne, informacja o działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie
patronatu, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów, innych
niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 42 analizy systemów
komputerowych, kontrola jakości, testowanie materiałów,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi artystów grafików, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach
[strony internetowe], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
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494043
(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)

494046
(220) 2018 12 19
SQLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) SQLine
(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)

(210) 494089
(220) 2018 12 20
(731) GEOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Geovita

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 32 napoje na bazie owoców lub warzyw, syrop
do lemoniady, syrop do napojów, woda (napoje), woda gazowana, woda mineralna, 39 rezerwacja miejsc podróży, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie i bufety, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje
miejsc w hotelach, rezerwacje miejsc w pensjonatach, usługi
hotelowe, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajem sal na zebrania, 44 chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), fizjoterapia, manicure, masaż, placówki
rekonwalescencji, sanatoria (usługi), usługi doradcze w zakresie w zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi saun, usługi
solariów, usługi terapeutyczne.
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494090
(220) 2018 12 20
ZARZĄDZANIE SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY SEZAM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) CM CENTRUM MARSZAŁKOWSKA
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne,
9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
w tym: albumy, kalendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, broszury, emblematy, folie, koperty, notesy, fotografie,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 skóra i imitacje skóry i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, walizy i torby podróżne, aktówki, teczki, portfele, torby, parasolki, parasole (duże), 19 materiały
budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 22 markizy z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, torby i torebki do pakowania z materiałów
tekstylnych, namioty, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rozlepianie plakatów reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, druków, próbek),
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
pokazy mody w celach promocyjnych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, porady udzielane
konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, 36 majątek
nieruchomy, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym wynajmem, dzierżawą i wyceną nieruchomości, pośrednictwo w wynajmie i kupnie nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowych, powierzchni
biurowych, gruntów, 37 usługi budowlane, usługi związane
z wykonywaniem budynków, nadzór budowlany, prowadzenie usług inwestora zastępczego, usługi rozbiórkowe,
remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja budynków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa wind, 39 składowanie towarów, usługi magazynowania towarów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, prowadzenie parkingów, 41 działalność sportowa i kulturalna, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, wystawy
związane z kulturą lub edukacją, imprezy sportowe, orga-
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nizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, widowiska rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc
na spektakle, realizacja i wystawianie spektakli, spektakle
na żywo, 42 projektowanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, usługi projektantów w zakresie mody, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych,
pomiary geodezyjne, 45 usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne,
licencjonowanie programów komputerowych jako usługi
prawne, usługi ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne,
rejestrowanie nazw domen jako usługi prawne, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży.
494091
(220) 2018 12 20
ALLFORDOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ALLFORCATS.PL

(210)
(731)

39

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.15,
27.05.17
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, tworzenie tekstów reklamowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne.
(210) 494101
(220) 2018 12 20
(731) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) InfraSkin

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów medycznych, 42 usługi dotyczące oprogramowania komputerowego, 44 usługi telemedyczne.
494115
(220) 2018 12 20
IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) IZOLBET
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.24, 03.01.26, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt
domowych, okrycia dla zwierząt, stroje dla zwierząt domowych, 20 posłania dla zwierząt domowych, 24 koce dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych.
494097
(220) 2018 12 20
KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA
ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) ROKOKO PERUKA.PL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy,
kosmyki włosów.
494098
(220) 2018 12 20
POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) BIZNES plus
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 25.05.02,
25.03.13
(510), (511) 1 środki klejące, kleje i preparaty klejące przeznaczone do przemysłu, materiały klejące dla przemysłu
budowlanego, preparaty klejące do użytku w budownictwie, kleje do płytek, kleje do glazury, terakoty i gresu,
kleje do systemów ociepleń, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do płytek
ceramicznych, kleje do wykańczania i gruntowania, grunt
do ścian, substancje chemiczne do czyszczenia zaprawy
murarskiej, środki wypierające wilgoć, substancje osuszające do wchłaniania wilgoci, preparaty zabezpieczające
przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb],
mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż
farby], składniki chemiczne dla budownictwa, membrany
do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, dodatki chemiczne
do gipsu, 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania, farby, preparaty w postaci farby, materiały w postaci powłok
do celów budowlanych [farby], farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, podkłady, zaprawy farbiarskie, powłoki grzybobójcze w postaci
farb, impregnat do zabezpieczania drewna, 5 preparaty
grzybobójcze, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni,
17 materiały izolacyjne, izolacja do celów budowlanych,
materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, wełna mineralna do celów izolacyjnych, materiały izolacyjne z tworzyw
sztucznych, styropian, materiały hydroizolacje, 19 tynk,
tynk do użytku w budownictwie, tynk gipsowy, okładziny
tynkowe, ozdobne otynkowanie dekoracyjne, tynki dekoracyjne, podkłady tynkarskie, grunt tynkowy (obrzutka), wy-
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lewka, wylewki podłogowe, wylewki jastrychowe, zaprawy
budowlane, zaprawa murarska, gotowa mieszanka suchej
zaprawy murarskiej, zaprawa do naprawy dziur w tynku,
masy szpachlowe, beton, cementowe powłoki wzmacniające, gips, gładzie, płyty gipsowe do celów budowlanych,
papa dachowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie materiałów budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów hydroizolacyjnych, chemii budowlanej, styropianu,
pap, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych,
37 budownictwo, budowanie nieruchomości, usługi budowlane, usługi izolacyjne, izolacja termiczna budynków,
montaż izolacji do budynków, izolowanie budynków
w trakcie budowy, usługi w zakresie remontów budynków,
usługi doradcze w zakresie remontów budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią w trakcie ich budowy,
39 transport, transport materiałów budowlanych, transport
cysternami, przechowywanie środków chemicznych, magazynowanie, pakowanie i składowanie towarów.
(210) 494135
(220) 2018 12 20
(731) KLAMCZYŃSKI JAN, Szydłów
(540) ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE W SZYDŁOWIE 1978
JAN KLAMCZYŃSKI 1329

(531)

02.01.01, 02.01.08, 07.01.01, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17, 27.07.11, 27.07.17, 26.01.03, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 41 organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej.
494140
(220) 2018 12 20
VENUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) GUARANI
(210)
(731)

Nr ZT09/2019

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 02.01.01, 02.01.03, 02.01.04,
02.01.23, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.08, 26.04.14,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 kubki do picia herbaty yerba mate, słomki
bombille przeznaczone do picia herbaty yerba mate, 30 herbata z ostrokrzewu paragwajskiego, herbata paragwajska,
herbata yerba mate, mieszanki herbaty yerba mate z dodatkami smakowymi, owocami, ziołami lub suszonymi owocami.
(210) 494142
(220) 2018 12 20
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) LOOLE
(510), (511) 30 słodycze, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych.
494143
(220) 2018 12 20
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) VIS 100
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa,
broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun),
broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe,
karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe
karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe,
ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety,
repliki broni palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie
do tego typu broni, 16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi wszystkie dotyczące broni, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(210)
(731)

(210) 494144
(220) 2018 12 20
(731) INTER-MAX SZCZERBA SPÓŁKA JAWNA, Pułtusk
(540) VELA
(510), (511) 6 blachodachówki.
(210) 494146
(220) 2018 12 20
(731) INTER-MAX SZCZERBA SPÓŁKA JAWNA, Pułtusk
(540) NAVEGA
(510), (511) 6 blachodachówki.
494147
(220) 2018 12 20
MAGA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy
(540) WARZYWNY OGRÓD
(210)
(731)

Nr ZT09/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.07.14, 05.07.21, 05.07.22,
05.07.24, 05.09.01, 05.09.12, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.24,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 mieszanki warzywne, mieszanki warzyw
myte, gotowe do spożycia, sałatki gotowe, sałatki i surówki
warzywne świeże i konserwowane, sałatki Cezar, sałatki Coleslaw, sałatki z pomidorami koktajlowymi, sałatki i surówki
zawierające sałatę, rukolę i cykorię, sałatki i surówki zawierające oliwę z oliwek, sałatki i surówki zawierające dressing, dania i potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, dania
i potrawy gotowe składające się głównie z mięsa, gotowe dania i potrawy warzywne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane warzywa, warzywa w puszkach, kapusta kwaszona, zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu, sok pomidorowy
do celów kulinarnych, przecier pomidorowy, soki roślinne
do gotowania, gotowe produkty z warzyw.
494151
(220) 2018 12 21
KONIECZNY HENRYK ZAKŁAD TWORZYW
SZTUCZNYCH I WYROBÓW RÓŻNYCH HEKO,
Czermno
(540) HEKO
(510), (511) 1 impregnaty, 12 artykuły motoryzacyjne, w tym
owiewki samochodowe, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone w postaci płyt.

(210)
(731)

494165
(220) 2018 12 21
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) BDM TFI
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 06.01.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, administrowanie funduszami i inwestycjami,
inwestycje kapitałowe, zarządzanie kapitałowe, usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami
finansowymi.
(210) 494173
(220) 2018 12 21
(731) PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Wieś
(540) 3D GLASS PRESSGLASS TECHNOLOGY

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło
okienne dla budownictwa, szkło budowlane, szkło izolacyjne
dla budownictwa, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego
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w pojazdach, okna witrażowe, szklarnie przenośne niemetalowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia
dachowe, ramy okienne niemetalowe, ościeżnice drzwiowe
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, bramy niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, drewno budowlane, materiały do budowy i pokryć dróg, drzwi
niemetalowe, okna niemetalowe, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla
budownictwa, kątowniki niemetalowe, okrycia niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, sztuczny kamień,
ścianki działowe niemetalowe, ekrany przeciwhałasowe
wykonane ze szkła, bariery, niemetalowe, 21 włókno szklane inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby
szklane malowane, szkło jako naczynia, szkło mleczne, szkło
na szyby do pojazdów jako półprodukty, szkło płaskie walcowane jako materiał surowy, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), szkło sproszkowane do dekoracji, szkło emaliowane,
szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, kryształ jako
wyroby szklane, wata szklana inna niż do izolacji, szkło
ozdobne, 40 usługi obróbki materiałów, usługi obróbki szkła,
dmuchnie szkła, szlifowanie szkła, ścieranie, barwienie szyb
poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie szkła, łączenie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, trawienie
szkła [wytrawianie], polerowanie szkła, usługi malowania
szkła, hartowanie szkła, cieplna obróbka szkła.
(210) 494176
(220) 2018 12 21
(731) SEROKA ADAM WASH & GO, Warszawa
(540) WASH & GO

(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.13.01
(510), (511) 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, mycie ręczne pojazdów
mechanicznych, usługi mycia ciśnieniowego, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, auto-detailing, czyszczenie,
naprawa i konserwacja tapicerki, czyszczenia tapicerki, wymiana opon, rotacja i wyważanie opon, konserwacja i naprawa opon.
494178
(220) 2018 12 21
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN
ZIELARSKICH, Poznań
(540) HEMPET

(210)
(731)
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(531)

03.01.16, 03.01.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.04.02,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne
dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt, wyciągi z roślin leczniczych,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 31 karmy
i pasze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin.
494179
(220) 2018 12 21
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN
ZIELARSKICH, Poznań
(540) SWEET’N’CLEAN

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 30 niemedyczne słodycze i wyroby cukiernicze, słodycze i wyroby cukiernicze wzbogacone
odżywczo, guma do żucia.
494180
(220) 2018 12 21
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN
ZIELARSKICH, Poznań
(540) HEMPET

(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 03.01.16, 03.01.24, 26.04.02,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne
dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt, wyciągi z roślin leczniczych,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 31 karmy
i pasze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin.
494191
(220) 2018 12 21
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Raica
(210)
(731)

Nr ZT09/2019

531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa - syropy, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy - przyprawy, przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, majonez wegański, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny
naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa,
soki warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym
sklepów online oraz sprzedaży hurtowej następujących towarów: oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone
lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa - syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy - przyprawy, przyprawy, lód, substytuty cukru,
słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże
warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo, majonez
wegański, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, reklama, usługi marketingowe i promocyjne, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
marketing handlowy inny niż sprzedaż, zarządzanie bazami
danych, informacja o ww. usługach.
494196
(220) 2018 12 21
KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa
(540) QL QUALITATS LAGER

(210)
(731)

Nr ZT09/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.07.18
(510), (511) 4 środki smarne, 6 metalowe złączki hydrauliczne, metalowe przyłącza i szybko złącza hydrauliczne
i pneumatyczne, 7 łożyska (części maszyn), łożyska toczne
i ślizgowe, tuleje łożyskowe, łożyska liniowe, czopy, systemy
przenoszenia napędu (pasy napędowe, łańcuchy), następujące elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych
jako części maszyn, zawory, pompy hydrauliczne, siłowniki
hydrauliczne, filtry przemysłowe i wkłady do nich jako części maszyn lub silników, 9 przyrządy do analizy drgań urządzeń mechanicznych, urządzenia do ustawiania współosiowości zaprzęgleń maszyn, spektroskopy, twardościomierze,
mikroskopy, 11 przewody hydrauliczne, 17 uszczelniania
techniczne: simeringi, oringi, węże techniczne, 42 usługi w zakresie badań i pomiarów pracy łożysk, usługi konstruktorskie i doradcze w zakresie łożysk, usługi w zakresie
kontroli pracy łożysk, usługi w zakresie doradztwa technicznego polegające na opiniowaniu projektów technicznych, wykonywaniu ekspertyz technicznych, testowaniu
materiałów.
(210) 494198
(220) 2018 12 21
(731) DŁUGOPOLSKI JANUSZ, Kraków
(540) Vvik III
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494199
(220) 2018 12 21
TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) ZDROWUS
(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, 29 oleje jadalne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), 30 słodycze, ciastka, cukierki, batony i guma
do żucia, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, żelki, esencje
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], batoniki energetyczne
na bazie zbóż, batoniki.
(210)
(731)

494201
(220) 2018 12 21
POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) URODIUR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania.
(210)
(731)

(531) 24.05.02, 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy komputerowe i oprogramowanie o tematyce dotyczącej sprawności
psychofizycznej ludzi, aplikacje mobilne, programy komputerowe i oprogramowanie do ćwiczeń fizycznych, aplikacje mobilne, programy komputerowe i oprogramowanie
o tematyce żywieniowej, książki audio i ebooki dotyczące
dietetyki, zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu
i fitnessu, 16 publikacje papierowe dotyczące problematyki
podtrzymania sprawności psychofizycznej ludzi, dietetyki, zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu i fitness,
41 nauczanie w zakresie problematyki polepszenia sprawności psychofizycznej ludzi, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, zdrowego trybu życia i dietetyki, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi fitness, usługi edukacyjne
i instruktażowe w zakresie sportu i aktywności ruchowej,
usługi edukacyjne związane z jogą i relaksem, organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów,
konferencji i eventów dotyczących problematyki polepszenia sprawności psychofizycznej ludzi, dietetyki, zdrowego
żywienia, pielęgnacji urody, sportu i fitness, 44 usługi opracowywania indywidualnych zintegrowanych programów
służących polepszeniu sprawności psychofizycznej ludzi,
doradztwo w zakresie dietetyki i zdrowego trybu życia, doradztwo w zakresie zdrowia i sprawności psychofizycznej,
fizjoterapia, pilates terapeutyczny, osteopatia, usługi dietetyków, doradztwo psychologiczne.

494203
(220) 2018 12 22
EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) SOLVERX comfort for your skin

(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
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494204
(220) 2018 12 22
HYDROGAZ G,K KOPEĆ SPÓŁKA JAWNA, Padew
Narodowa
(540) hydrogaz

(210)
(731)

(531) 24.17.24, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: wyposażenie łazienek, materiały budowlane, materiały wykończeniowe budynków i pomieszczeń, armatura sanitarna, armatura instalacyjna, nagrzewnice powietrza, kominki, grzejniki,
armatura grzewcza, wyposażenie sanitarne, pompy ciepła,
kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne, kotły węglowe,
kotły gazowe, instalacje fotowoltaiczne, armatura łazienkowa, bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe,
krany, armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych,
sedesy, umywalki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne,
brodziki, wanny, pompy cyrkulacyjne, wiertarki, szlifierki, spawarki, młotowiertarki, wiertnice, zaciskarki, agregaty prądotwórcze, płytki ceramiczne, cement, wapno, pustaki, kostka
brukowa, kleje, farby, okna, drzwi, parapety, karnisze i rolety,
lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, kuchenki gazowe,
okapy kuchenne, czajniki elektryczne, reklama, pokazy towarów, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, badania rynkowe, 37 roboty instalacyjno - sanitarne,
prace wykonawcze, serwisowe, konserwacyjne i naprawcze:
instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania, prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze w zakresie budownictwa, prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze w zakresie wyposażenia wnętrz, usługi
wykonywania i konserwacji instalacji kanalizacyjnych, wodnych, stacji uzdatniania wody, centralnych odkurzaczy, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów nawadniania.
(210) 494207
(220) 2018 12 24
(731) Agriges S.R.L., San Salvatore Telesino, IT
(540) IodiTech

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy naturalne do nawożenia ziemi, nawozy sztuczne stosowane w przemyśle rolniczym, naturalne substancje odżywcze [nawozy] w postaci
płynów do użytku w rolnictwie, substytuty nawozów płynnych, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów
do wzbogacania nawozów organicznych, nawozy sztuczne,
chemiczne, płynne, mineralne, organiczne i syntetyczne,
przeznaczone dla roślin nawozy na bazie pierwiastków śladowych, nawozy naturalne do pielęgnacji trawników, substancje naturalne odżywiające trawę, sole [nawozy], szlaka
[żużel] jako nawóz, nawozy, nawozy sztuczne stosowane
w rolnictwie, środki do wzbogacania składu ziemi, wieloskładnikowe produkty odżywcze, mieszanki produktów
chemicznych i składników naturalnych przeznaczone do stosowania jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, nawozy
sztuczne do pielęgnacji trawników, substancje syntetyczne
odżywiające trawę, nawozy mineralne, mieszane, naturalne,
organiczne i nieorganiczne, nawozy dolistne.
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494214
(220) 2018 12 26
CHŁODNIE WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Chłodnie Wschód

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 26.01.13, 01.03.01, 27.05.01
(510), (511) 29 jaja mrożone, mięso mrożone, warzywa
mrożone, mrożone frytki, ryby mrożone, mrożone owoce,
mrożony indyk, kurczak mrożony, mrożony drób, mrożone
małże, szpinak mrożony, mrożone gotowane ryby, produkty mięsne mrożone, mrożone produkty rybne, głęboko
mrożony kurczak, głęboko mrożony drób, mrożone pędy
bambusa, mrożona kapusta pekińska, mrożona kukurydza
cukrowa, mrożone owoce morza, głęboko mrożone dania
warzywne, mrożone posiłki składające się głównie z ryb,
mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, mrożone
posiłki składające się głównie z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, przystawki mrożone składające się
głównie z owoców morza, mrożone pakowane przystawki
składające się głównie z owoców morza, 30 ciasta mrożone, pizze mrożone, makarony głęboko mrożone, mrożone
wyroby piekarnicze, mrożone płaty ciasta, mrożone kremy
budyniowe, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone torty jogurtowe, mrożone ciasto na ciastka, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, lody, lody spożywcze, lody włoskie,
lody truflowe, lody wielosmakowe, sorbety, lody owocowe,
lody mleczne, substytuty lodów, wyroby lodowe, ciasta lodowe, słodycze lodowe, tort lodowy, desery lodowe, lizaki
lodowe, lizaki mrożone, batony lodowe, mrożone wyroby
cukiernicze, mrożone ciasto na brownie, mrożone mleczne
wyroby cukiernicze, mrożone ciasto na biszkopty z Prato,
mrożone mleczne desery w formie batonów, sosy do mrożonych ryb, mrożony ryż gotowy do spożycia, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone paszteciki
z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane
warzywami, gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu,
mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa jaj mrożonych, mięsa mrożonego,
warzyw mrożonych, mrożonych frytek, ryb mrożonych,
mrożonych owoców, mrożonego indyka, kurczaka mrożonego, mrożonego drobiu, mrożonych małży, szpinaku mrożonego, mrożonych gotowanych ryb, produktów mięsnych
mrożonych, mrożonych produktów rybnych, głęboko mrożonego kurczaka, głęboko mrożonego drobiu, mrożonych
pędów bambusa, mrożonej kapusty pekińskiej, mrożonej
kukurydzy cukrowej, mrożonych owoców morza, głęboko
mrożonych dań warzywnych, mrożonych posiłków składających się głównie z ryb, mrożonych posiłków składających
się głównie z drobiu, mrożonych posiłków składających
się głównie z mięsa, mrożonych posiłków składających się
głównie z kurczaka, przystawek mrożonych składających
się głównie z kurczaka, mrożonych gotowych posiłków
składających się głównie z warzyw, przystawek mrożonych
składających się głównie z owoców morza, mrożonych pakowanych przystawek składających się głównie z owoców
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morza, ciast mrożonych, pizz mrożonych, makaronów głęboko mrożonych, mrożonych wyrobów piekarniczych, mrożonych płatów ciast, mrożonych kremów budyniowych,
mrożonych ciast jogurtowych, mrożonych tortów jogurtowych, mrożonych ciast na ciastek, mrożonych wyrobów
cukierniczych na patyku, lodów, lodów spożywczych, lodów włoskich, lodów truflowych, lodów wielosmakowych,
sorbetów, lodów owocowych, lodów mlecznych, substytutów lodów, wyrobów lodowych, ciast lodowych, słodyczy
lodowych, tortów lodowych, deserów lodowych, lizaków
lodowych, lizaków mrożonych, batonów lodowych, mrożonych wyrobów cukierniczych, mrożonego ciasta na brownie, mrożonych mlecznych wyrobów cukierniczych, mrożonego ciasta na biszkopty z Prato, mrożonych mlecznych
deserów w formie batonów, sosów do mrożonych ryb,
mrożonego ryżu gotowego do spożycia, ciast mrożonych
nadziewanych mięsem i warzywami, mrożonych pasztecików z mięsem i warzywami, mrożonych produktów
z ciasta nadziewanego mięsem, mrożonych produktów
z ciasta nadziewanego warzywami, gotowego ryżu mrożonego z przyprawami i warzywami, mrożonych posiłków
składających się głównie z makaronu, mrożonych posiłków
składających się głównie z ryżu, 39 usługi przechowywania w chłodniach, usługi informacyjne związane z przechowywaniem w chłodniach, udostępnianie pomieszczeń
i sprzętu do chłodni, transport żywności w warunkach
chłodniczych, wypożyczanie chłodni, transport chłodniczy towarów mrożonych, transport chłodniczy towarów
zimnych, magazynowanie w chłodniach, przechowywanie
towarów w chłodniach, transport towarów w warunkach
chłodniczych.
494217
(220) 2018 12 26
CHŁODNIE WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) GOOD FOOD

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 01.03.06, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.15,
(510), (511) 30 przyprawy, ekstrakty przypraw, mieszanki przypraw, przyprawy spożywcze, sosy jako przyprawy,
przyprawy suche, preparaty przyprawowe, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy do pieczenia, zioła konserwowane, przyprawy w proszku, przyprawy do żywności, chemiczne przyprawy kuchenne, mieszanki przypraw
do nacierania, mieszanki przypraw do gulaszu, mieszanki
przypraw do curry, koncentraty warzywne stosowane jako
przyprawy, sól z przyprawami do gotowania, pikantne sosy
używane jako przyprawy, przyprawy do makaronu na bazie
warzyw, przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, przyprawa w postaci sproszkowanego
pieprzu japońskiego, przyprawy spożywcze składające się
głównie z ketchupu i salsy, przyprawione mieszanki panierkowe do smażenia w głębokim tłuszczu, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, pasta sojowa do użytku
jako przyprawa, mieszanka przypraw do sosu mięsnego,
sól z szafranem do przyprawiania jedzenia, przetworzone
nasiona do użytku jako przyprawa, czosnek przetworzony
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do stosowania jako przyprawa, nasiona kminku do użytku
jako przyprawa, pasta z papryki chili będąca przyprawą,
suszona kolendra do użytku jako przyprawa, przetworzone
szalotki do stosowania jako przyprawa, siemię lniane do celów kulinarnych, olej chili do użytku jako przyprawa, pasta
z fasoli z przyprawami, sos przyprawowy na bazie ogórków,
dodatki smakowe i przyprawy, pasta z soi jako przyprawa,
przyprawa do gotowania krabów, przyprawy do kukurydzy
prażonej, szafran używany jako przyprawa, ostra sproszkowana papryka, imbir jako przyprawa w proszku, suszone
papryczki chili jako przyprawa, przyprawy smakowe, pieprz
syczuański jako przyprawa, anyż używany jako przyprawa,
przyprawiony sos sojowy, mieszanki przypraw suszonych
do gulaszu, kurkuma do stosowania jako przyprawa, słodka papryka stosowana jako przyprawa, przyprawa na bazie
suszonych fig, sumak do użytku jako przyprawa, przyprawy
do błyskawicznie gotowanej baraniny, pasta chili używana
jako przyprawa, mak do użytku jako przyprawa, przygotowany chrzan jako przyprawa, chow-chow, proszek gorczycowy jako przyprawa, imbir marynowany jako przyprawa,
przyprawy do pizzy, przyprawa do taco, sos żurawinowy,
sos jabłkowy, cynamon sproszkowany, ziarna sezamu, sól
z przyprawami, pieprz w proszku, cukier, substytuty cukru, brązowy cukier, cukier biały, cukier puder, makarony,
makaron spożywczy, makaron ziti, makaron błyskawiczny,
makaron azjatycki, makaron gryczany, makaron muszelki,
nadziewany makaron, makaron pełnoziarnisty, makaron
krewetkowy, makaron ryżowy, makaron rurki, makaron
skrobiowy, makaron nitki, makaron chiński, makaron suszony, makarony razowe, makarony do zup, makarony do pizz,
makarony głęboko mrożone, makarony zawierające jaja,
makaron chiński chow mein, makaron sojowy, makarony
w postaci płatów, makarony somen, płaty makaronu ryżowego na sajgonki, chiński makaron ryżowy, lód, kostki
lodu, lody, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa przypraw,
ekstraktów przypraw, mieszanek przypraw, przypraw spożywczych, sosów jako przypraw, przypraw suchych, preparatów przyprawowych, marynat zawierających przyprawy,
przypraw do pieczenia, ziół konserwowanych, przypraw
w proszku, przypraw do żywności, chemicznych przypraw
kuchennych, mieszanek przypraw do nacierania, mieszanek przypraw do gulaszu, mieszanek przypraw do curry,
koncentratów warzywnych stosowanych jako przyprawy,
soli z przyprawami do gotowania, pikantnych sosów używanych jako przyprawy, przypraw do makaronu na bazie
warzyw, przetworzonego żeń-szenia stosowanego jako
zioło, przypraw lub aromatów, prażonych i mielonych ziaren sezamu do użytku jako przyprawy, przypraw w postaci
sproszkowanego pieprzu japońskiego, przypraw spożywczych składających się głównie z ketchupu i salsy, przyprawionych mieszanek panierkowych do smażenia w głębokim tłuszczu, panierek z przyprawami do mięs, panierek
z przyprawami do ryb, panierek z przyprawami do drobiu,
pasty sojowej do użytku jako przyprawa, mieszanek przypraw do sosu mięsnego, soli z szafranem do przyprawiania
jedzenia, przetworzonych nasion do użytku jako przyprawa, czosnku przetworzonego do stosowania jako przyprawa, nasion kminku do użytku jako przyprawa, pasty z papryki chili będącej przyprawą, suszonej kolendry do użytku
jako przyprawa, przetworzonej szalotki do stosowania jako
przyprawa, siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleju
chili do użytku jako przyprawa, pasty z fasoli z przyprawami, sosów przyprawowych na bazie ogórków, dodatków
smakowych i przypraw, past z soi jako przypraw, przypraw
do gotowania krabów, przypraw do kukurydzy prażonej,
szafranu używanego jako przyprawa, ostrej sproszkowanej papryki, imbiru jako przyprawy w proszku, suszonej
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papryczki chili jako przyprawa, przypraw smakowych, pieprzu syczuańskiego jako przyprawy, anyżu używanego jako
przyprawy, przyprawionych sosów sojowych, mieszanek
przypraw suszonych do gulaszu, kurkumy do stosowania
jako przyprawa, słodkiej papryki stosowanej jako przyprawa, przypraw na bazie suszonych fig, sumaku do użytku
jako przyprawa, przypraw do błyskawicznie gotowanej baraniny, pasty chili używanej jako przyprawa, maku
do użytku jako przyprawa, przygotowanego chrzanu jako
przyprawa, chow-chow, proszku gorczycowego jako przyprawa, imbiru marynowanego jako przyprawa, przypraw
do pizzy, przypraw do taco, sosów żurawinowych, sosów
jabłkowych, cynamonu sproszkowanego, ziaren sezamu,
soli z przyprawami, pieprzu w proszku, cukru, substytutów
cukru, brązowego cukru, cukru białego, cukru pudru, makaronów, makaronów spożywczych, makaronów ziti, makaronów błyskawicznych, makaronów azjatyckich, makaronów
gryczanych, makaronów muszelek, nadziewanych makaronów, makaronów pełnoziarnistych, makaronów krewetkowych, makaronów ryżowych, makaronów rurek, makaronów skrobiowych, makaronów nitek, makaronów chińskich,
makaronów suszonych, makaronów razowych, makaronów
do zup, makaronów do pizz, makaronów głęboko mrożonych, makaronów zawierających jaja, makaronów chińskich
chow mein, makaronów sojowych, makaronów w postaci
płatów, makaronów somen, płatów makaronów ryżowych
na sajgonki, chińskich makaronów ryżowych.
(210) 494223
(731) RUKS JÓZEF, Leszno;
MALESZKA MICHAŁ, Leszno
(540) MARUX

(220) 2018 12 26

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa lakierów,
lakierów samochodowych, podkładowych lakierów ochronnych, lakierów w sprayu, lakierów do malowania, zagęszczaczy
do lakierów, lakierów w postaci farb, lakierów przeznaczonych
dla przemysłu, lakierów w postaci powłok, preparatów do suszenia lakierów, mieszanek powłokowych w postaci lakierów,
rozpuszczalników do ponownego lakierowania pojazdów, lakierów stosowanych do naprawy pojazdów mechanicznych,
rozcieńczalników, rozcieńczalników do lakierów i innych farb,
rozcieńczalników do lakierów akrylowych i bazowych, rozpuszczalników nitro, benzyny ekstrakcyjnej, rozpuszczalników ekstrakcyjnych, rozpuszczalników ftalowych, rozpuszczalników
karbomidowych, rozpuszczalników chlorokauczukowych,
rozpuszczalników uniwersalnych, nafty, denaturatu, spirytusu
technicznego, izopropanolu, środków wiążących do lakierów,
środków utrwalających w postaci lakierów, rozcieńczalników
do powłok, rozcieńczalników do farb, rozcieńczalników do lakierów, farb w sprayu, pistoletów natryskowych do nakładania
farb, pistoletów lakierniczych, wymiennych dysz do pistoletów lakierniczych, szlifierek, elektrycznych i pneumatycznych szlifierek lakierniczych, elektrycznych i pneumatycznych
polerek lakierniczych, sprężarek, urządzeń do malowania,
pistoletów do malowania, maszyn do malowania z pistoletami do malowania, pistoletów natryskowych do malowania,
zautomatyzowanych maszyn do malowania, zautomatyzowanych pistoletów natryskowych do malowania, stojaków
lakierniczych, akcesoriów do malowania i lakierowania, węży,
szybkozłączek, tarcz, obejm, przekładek dystansowych, pędz-
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li, pędzli do nanoszenia farb, folii, folii maskujących, pokryć
z tworzyw sztucznych używanych jako folie malarskie, 37 lakiernictwo samochodowe, malarstwo przemysłowe, malowanie i lakierowanie, usługi malarskie, nakładanie farby w sprayu,
odświeżanie lakieru samochodu, malowanie samochodów,
malowanie natryskowe, malowanie natryskowe metali, malowanie pojazdów mechanicznych, malowanie ozdobnych pasków na samochodach, malowanie metalowych powierzchni
w celu zapobiegania korozji.
(551) wspólne prawo ochronne
494226
(220) 2018 12 26
PROFILPOL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno
(540) Profilpol
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części nadwozia pojazdów, profile do nadwozi samochodowych,
nadwozia samochodowe, nadwozia pojazdów, spody nadwozia pojazdów, nadwozia do pojazdów mechanicznych,
izolowane części nadwozia pojazdów, nadwozia wywrotek do ciężarówek, aerodynamiczne elementy do nadwozi pojazdów, panele ozdobne do nadwozi pojazdów,
panele łączące się do nadwozi samochodów, kontenery
do transportu zwierząt w postaci nadwozi pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych
do nadwozi, stopnie nadwozia samochodów, stopnie nadwozia do pojazdów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
części i akcesoriów do pojazdów, części nadwozi pojazdów,
profilów do nadwozi samochodowych, nadwozi samochodowych, nadwozi pojazdów, spodów nadwozi pojazdów,
nadwozi do pojazdów mechanicznych, izolowanych części nadwozi pojazdów, nadwozi wywrotek do ciężarówek,
aerodynamicznych elementów do nadwozi pojazdów, paneli ozdobnych do nadwozi pojazdów, paneli łączących
się do nadwozi samochodów, kontenerów do transportu
w postaci nadwozi pojazdów, klipsów przystosowanych
do mocowania części samochodowych do nadwozi, stopni nadwozi samochodów, stopni nadwozia do pojazdów,
37 montaż, konserwacja, serwis i naprawa części i akcesoriów do pojazdów, części nadwozi pojazdów, profilów
do nadwozi samochodowych, nadwozi samochodowych,
nadwozi pojazdów, spodów nadwozi pojazdów, nadwozi
do pojazdów mechanicznych, izolowanych części nadwozi
pojazdów, nadwozi wywrotek do ciężarówek, aerodynamicznych elementów do nadwozi pojazdów, paneli ozdobnych do nadwozi pojazdów, paneli łączących się do nadwozi samochodów, kontenerów do transportu w postaci
nadwozi pojazdów, klipsów przystosowanych do mocowania części samochodowych do nadwozi, stopni nadwozi
samochodów, stopni nadwozia do pojazdów.
(210)
(731)

(210) 494229
(220) 2018 12 27
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) Milano Design by Paul Rovicky

Nr ZT09/2019
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(531) 05.05.21, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze,
torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki, kosmetyczki, wizytowniki, etui
na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
(210) 494239
(220) 2018 12 27
(731) LUBIŃSKI PAWEŁ PW MERITUM, Baboszewo
(540) EKOBUS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08, 26.03.01, 26.11.21
(510), (511) 39 transport autobusowy.
(210) 494260
(220) 2018 12 27
(731) ŚWIĄTEK AGNIESZKA, Józefów
(540) KANGUREK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.15, 03.05.15
(510), (511) 41 przedszkola, usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych,
usługi szkolenia pielęgniarek pielęgniarzy, 44 fizjoterapia,
psychoterapia, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, poradnictwo związane z terapią zajęciową, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, osteopatia,
opieka pielęgniarska, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała,
opieka medyczna i zdrowotna, usługi medyczne w zakresie
leczenia przewlekłego bólu, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
494340
(220) 2018 12 31
IMEX INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) W KUCHNI
(210)
(731)
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(531)

02.03.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 25.01.05,
25.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dania gotowe do szybkiego spożycia, w tym
na bazie: mięs, podrobów, ryb, nabiału, warzyw, jarzyn
i owoców, filety rybne, flaki, galaretki, krokiety, kiełbasy, mięsa, pasty rybne do kanapek, pasty rybne, pasztety, placki
ziemniaczane, rosoły, sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, sery, wyroby wędliniarskie, zupy, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, koktajle mleczne, konserwy mięsne i rybne, sok pomidorowy do celów kulinarnych, warzywa
i jarzyny: gotowane, konserwowane, suszone i w puszkach,
30 pieczywo, ciasta i wyroby cukiernicze, pierogi, chipsy zbożowe, chipsy kukurydziane, pasty czekoladowe do kanapek,
43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, prowadzenie: restauracji, kawiarni, herbaciarni, kafeterii, barów szybkiej obsługi, bufetów, pubów, stołówek,
klubów, catering.
494361
(220) 2018 12 31
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
WOJEWODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Bydgoszcz
(540) METRON
(510), (511) 6 odkuwki matrycowe i odlewy z metali kolorowych, 9 wodomierze domowe, przepływomierze do paliw,
14 zegary domowe i przemysłowe, mechanizmy zegarowe.
(210)
(731)

(210) 494396
(220) 2018 12 31
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) Meridia
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe,
suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy
odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze
składające się głównie z żelaza, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym,
kapsułki odchudzające, tabletki wspomagające odchudzanie, odchudzanie [preparaty medyczne do -], preparaty
medyczne do odchudzania, herbata odchudzająca do celów medycznych, preparaty zmniejszające apetyt, tabletki
zmniejszające apetyt, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki
dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki
witaminowe w płynie, multiwitaminy, preparaty zawierające
witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty
zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A,
preparaty multiwitaminowe, odżywcze suplementy diety.
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494406
(220) 2019 01 02
DOPR DROGOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE, Warszawa
(540) DROGOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

(210)
(731)

29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
27.05.01, 27.05.09, 24.13.01, 24.13.17, 24.13.22, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 39 transport sanitarny, transport medyczny,
usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, 41 przygotowanie
zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 44 pomoc medyczna,
usługi pomocy medycznej, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach.

Nr ZT09/2019

(540) ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ MIĘTY

(531)

494410
(220) 2018 11 21
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ JAŁOWCA

(210)
(731)

(531) 03.04.04, 05.03.11, 05.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
494420
(220) 2019 01 02
JOŃCA MARCIN OŚRODEK JEŹDZIECKI
ZBROSŁAWICE, Zbrosławice
(540) Halowy Puchar Polski Południowej
w Skokach przez Przeszkody HPPPłd.
(210)
(731)

(531) 03.03.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa akcesoriów jeździeckich, usługi reklamowe, 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów
hipicznych.
(210) 494440
(220) 2019 01 03
(731) KOWALCZYK PAWEŁ, Warszawa
(540) CONNECTION public relations

(531) 03.04.04, 05.03.22, 05.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

494411
(220) 2018 11 21
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 agencja marketingowa, agencja reklamowa,
usługi public relations, badania rynku i opinii publicznej,
dystrybucja materiałów reklamowych, tworzenie reklam,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie reklam, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, przeprowadzanie i opracowywanie kampanii reklamowych, również w mediach
społecznościowych.

Nr ZT09/2019
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(210) 494442
(220) 2019 01 03
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Demoxoft Tri-Complex
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny,
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność do celów medycznych, wyroby medyczne, płyny, krople, żele, emulsje, aerozole do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, maści i żele
do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne.
494450
(220) 2019 01 03
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) VC VICTORIA CYMES ŚWIEŻO WYCISKANY SOK
NIEPASTERYZOWANY TŁOCZONY NA ZIMNO JABŁKO
ANANAS TRUSKAWKA LIMONKA #SUKCES CZYM JEST
I JAK POWSTAJE SOK TŁOCZONY NA ZIMNO, HPP*?
1. NAJPIERW STARANNIE SELEKCJONUJEMY OWOCE
I WARZYWA 2. NASTĘPNIE WYTŁACZAMY Z NICH SOK
NA ZIMNO 3. BUTELKUJEMY… 4. UTRWALAMY GO NA
ZIMNO POD BARDZO WYSOKIM CIŚNIENIEM (DO 6000
ATMOSFER) W UNIKALNEJ TECHNOLOGII HPP*. DZIĘKI
TEMU DŁUŻEJ ZACHOWUJE SWOJE WARTOŚCIOWE
WITAMINY, ORAZ NATURALNY SMAK I KOLOR
OWOCÓW I WARZYW. 4°C 5. PRZECHOWUJEMY GO
W LODÓWCE I TAM GO SZUKAJ *HPP (HIGH PRESSURE
PROCESSING) PROCES WYSOKOCIŚNIENIOWY ZAJRZYJ
NA STRONĘ WWW.SOKIHPP.PL

(210)
(731)

(531)

05.07.08, 05.07.11, 05.07.12, 05.07.13, 05.07.17, 19.07.09,
26.01.15, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18,
26.11.07, 26.11.11, 13.03.21, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe,
sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje
izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli,
zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowania
napojów, koncentraty napojów, esencja do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami.
(210) 494451
(220) 2019 01 03
(731) DIB NASER, Warszawa
(540) GLG Gastric LightGuide
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(531) 26.02.18, 27.05.01
(510), (511) 10 instrumenty do użytku w chirurgii żołądkowo-jelitowej, gastroskopy, cewniki do użytku gastroenterologicznego, medyczne lampy operacyjne, lampy do badań lekarskich, lampy do użytku z przyrządami medycznymi, źródła
światła do użytku medycznego, instrumenty światłowodowe
do celów medycznych, wzierniki światłowodowe do celów
medycznych, wewnętrzne światła do cewników z balonem,
światłowodowe urządzenia obrazujące do celów medycznych, światła chemiluminescencyjne do użytku w badaniach
endoskopowych, źródła światła do endoskopów elektronicznych do celów medycznych, instrumenty do leczenia światłem lasera do celów medycznych, przyrządy do leczenia
światłem widzialnym, sondy [chirurgia], sondy chirurgiczne,
zgłębniki chirurgiczne, urządzenia do chirurgii nieinwazyjnej,
przyrządy chirurgiczne, laparoskopy medyczne i chirurgiczne,
endoskopy do użytku chirurgicznego, lasery do użytku w chirurgii, chirurgiczne oświetlenie zakładane na głowę, lampy
chirurgiczne, źródła światła do użytku medycznego, źródła
światła do endoskopów elektronicznych do celów medycznych, 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, 44 chirurgia, usługi
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii,
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych.
494452
(220) 2019 01 03
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) VC VICTORIA CYMES ŚWIEŻO WYCISKANY SOK
NIEPASTERYZOWANY TŁOCZONY NA ZIMNO
JABŁKO SELER NACIOWY OGÓREK NAĆ PIETRUSZKI
#PASJA CZYM JEST I JAK POWSTAJE SOK TŁOCZONY
NA ZIMNO, HPP*? 1. NAJPIERW STARANNIE
SELEKCJONUJEMY OWOCE I WARZYWA NASTĘPNIE
WYTŁACZAMY Z NICH SOK NA ZIMNO 2. 3.
BUTELKUJEMY… UTRWALAMY GO NA ZIMNO POD
BARDZO WYSOKIM CIŚNIENIEM (DO 6000 ATMOSFER)
W UNIKALNEJ TECHNOLOGII HPP*. DZIĘKI TEMU
DŁUŻEJ ZACHOWUJE SWOJE WARTOŚCIOWE
WITAMINY ORAZ NATURALNY SMAK I KOLOR
OWOCÓW I WARZYW. 4. 4°C 5. PRZECHOWUJEMY GO
W LODÓWCE I TAM GO SZUKAJ *HPP (HIGH PRESSURE
PROCESSING) PROCES WYSOKOCIŚNIENIOWY ZAJRZYJ
NA STRONĘ WWW.SOKIHPP.PL

(210)
(731)

(531)

05.07.13, 05.09.15, 05.09.21, 19.07.09, 13.03.21, 26.01.18,
05.03.13, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.07, 26.11.11, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stoło-
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we, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy,
drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty
do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencja
do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami.
494454
(220) 2019 01 03
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) VC VICTORIA CYMES ŚWIEŻO WYCISKANY SOK
NIEPASTERYZOWANY TŁOCZONY NA ZIMNO JABŁKO
MANGO MARCHEW #SZCZĘŚCIE CZYM JEST I JAK
POWSTAJE SOK TŁOCZONY NA ZIMNO, HPP*? 1.
NAJPIERW STARANNIE SELEKCJONUJEMY OWOCE
I WARZYWA NASTĘPNIE WYTŁACZAMY Z NICH SOK
NA ZIMNO 2. 3. BUTELKUJEMY… UTRWALAMY GO NA
ZIMNO POD BARDZO WYSOKIM CIŚNIENIEM (DO 6000
ATMOSFER) W UNIKALNEJ TECHNOLOGII HPP*. DZIĘKI
TEMU DŁUŻEJ ZACHOWUJE SWOJE WARTOŚCIOWE
WITAMINY ORAZ NATURALNY SMAK I KOLOR
OWOCÓW I WARZYW. 4. 4°C 5. PRZECHOWUJEMY GO
W LODÓWCE I TAM GO SZUKAJ *HPP (HIGH PRESSURE
PROCESSING) PROCES WYSOKOCIŚNIENIOWY ZAJRZYJ
NA STRONĘ WWW.SOKIHPP.PL

Nr ZT09/2019

(540) Graj w podróży

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 21.01.25, 18.01.09, 26.04.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210) 494462
(220) 2019 01 04
(731) ŁĄTKA CZESŁAW INNOVATION 1, Jenkowice
(540) Sweet domino

(531) 21.01.09, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, ciastka, krakersy,
herbatniki, żelki, czekolada, praliny czekoladowe, cukierki.
(210) 494463
(220) 2019 01 04
(731) ŁĄTKA CZESŁAW INNOVATION 1, Jenkowice
(540) Hd Hybrid drink
(531)

05.07.11, 05.07.13, 05.07.17, 05.09.01, 26.01.02, 26.01.18,
26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.11.07, 26.11.11, 13.03.21,
19.07.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy,
drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty
do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencja
do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami.
494457
(220) 2019 01 04
AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Microgold
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy,
insektycydy.

(210)
(731)

(210)
(731)

494461
(220) 2019 01 04
WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna

(531) 26.11.03, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje witaminizowane, napoje izotoniczne,
napoje herbaciane, napoje energetyzujące.
494469
(220) 2019 01 04
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WFIRMA
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowane, księgowość, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość,
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
(210)
(731)

Nr ZT09/2019
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494470
(220) 2019 01 04
AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Amino Turbo
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy,
insektycydy.
(210)
(731)

494472
(220) 2019 01 04
KONIECZNA MARIOLA MARLLA-MED CENTRUM
ZDROWIA I REHABILITACJI, Czermno
(540) Marlla-med
(510), (511) 44 ośrodki zdrowia.
(210)
(731)

(210) 494475
(220) 2019 01 04
(731) Kia Motors Corporation, Seoul, KR
(540) KIA Sales & Service Promise to Care

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja pojazdów mechanicznych, naprawy pojazdów silnikowych.
(210) 494477
(220) 2019 01 04
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) Sparkles ŻYWIEC ZDRÓJ

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu lub
syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje
witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe
napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje
owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane,
mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe,
syropy do napojów, esencje do produkcji napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych,
syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji napojów,
proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witami-
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nami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.
(210) 494478
(220) 2019 01 04
(731) GÓRAK DARIUSZ EURTEX PPHU, Warszawa
(540) hair-med

(531) 24.13.01, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym wysyłkowej oraz on-line i za pośrednictwem strony
internetowej produktów takich jak: kosmetyki i produkty
do pielęgnacji ciała, mydła, szampony, perfumy, maseczki
kosmetyczne, odżywki kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, kosmetyki specjalistyczne, leki oraz preparaty farmaceutyczne, produkty dietetyczne, suplementy diety, przybory kosmetyczne i toaletowe, urządzenia i aparatura dla
potrzeb salonów urody, kosmetycznych oraz gabinetów
medycznych, aparatura i narzędzia medyczne oraz diagnostyczne, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów pielęgnacyjnych i kosmetyków, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 41 usługi w zakresie
organizacji kursów, szkoleń, sympozjów oraz warsztatów,
w tym kursów i szkoleń specjalistycznych oraz zawodowych z dziedziny trychologii, medycyny, zdrowia, kosmetologii, pielęgnacji zdrowia oraz urody, 44 usługi klinik i gabinetów medycznych, usługi klinik i gabinetów medycyny
estetycznej, usługi klinik i gabinetów piękności, badania
trychologiczne, usługi zabiegów trychologicznych, uzupełnienie włosów, odbudowa włosów, kuracje do włosów,
implantacja i wszczepianie włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi analizy kosmetycznej, doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, doradztwo medyczne, usługi fryzjerów, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi mezoterapii igłowej, usługi
infuzji tlenowej.
(210) 494479
(220) 2019 01 04
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) belticar

(531) 02.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do pojazdów do użytku osób
niepełnosprawnych, szelki [pasy] bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, napinacze pasów bezpieczeństwa,
uchwyty pasów bezpieczeństwa.
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(210) 494481
(220) 2019 01 04
(731) ŚLIWA MICHAŁ GRZEGORZ MIKE SPORT, Libertów
(540) mimo

(531) 02.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież sportowa, bandany na szyję, bielizna
wchłaniająca pot, bokserki, czapki [nakrycia głowy], getry
[ochraniacze] zakładane na buty, kamizelki, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki [odzież], legginsy,
nakrycia głowy, ocieplacze, odzież dla rowerzystów, opaski
na głowę, rękawiczki, skarpetki.
494482
(220) 2019 01 04
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM Black Meister
BEER ENERGY PREMIUM TEQUILA FLAVOUR

(210)
(731)

Nr ZT09/2019

494484
(220) 2019 01 04
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) Black Meister

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
owocowo - warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji
napojów, wody mineralne gazowane, wody mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje
izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku,
pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania
napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych
mikroelementami, koncentraty napojów, piwo imbirowe,
piwo, piwo słodowe.
494486
(220) 2019 01 07
NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) neXtrope
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe,
piwo.
494483
(220) 2019 01 04
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM Black Meister
BEER ENERGY PREMIUM LAGER

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe,
piwo.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 42 projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, integracja oprogramowania, projektowanie
graficzne.
494493
(220) 2019 01 07
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) RÓŻNOSPRAWNI

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 35 promowanie działalności gospodarczej,
doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, 36 usługi bankowe, bankowość online, doradztwo w sprawach finansowych, 41 doradztwo zawodowe.
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(210) 494497
(220) 2019 01 07
(731) KAMIŃSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) We Love Nails & Beauty
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
solarium, usługi pedicure, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, usługi manicure
świadczone podczas wizyt domowych, manicure, usługi
wizażystów, salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi,
usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja
urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi salonów oferujących opalanie
natryskowe, usługi sztucznego opalania, fryzjerstwo, salony
fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich dla
kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
494500
(220) 2019 01 07
BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Rajski Ogród NA ZDROWIE
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce przetworzone, gotowane owoce,
owoce marynowane, kandyzowane owoce, suszone owoce,
owoce glazurowane, sfermentowane owoce, owoce aromatyzowane, krojone owoce, mrożone owoce, owoce konserwowane, konserwowane warzywa, warzywa suszone, warzywa gotowane.
(210) 494502
(220) 2019 01 07
(731) SZEWCZYK MARIUSZ, Warszawa
(540) ENERGYON INNOVATIVE SOLUTIONS
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie do oświetlania,
baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, instalacje elektryczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, prostowniki, przełączniki elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], reduktory
[elektryczność], skrzynki rozgałęźne [elektryczność], sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze
[elektryczność], transformatory elektryczne, transformatory
podwyższające napięcie.
494503
(220) 2019 01 07
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) BiotiC PRO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów.
(210) 494511
(220) 2019 01 06
(731) JAFERNIK PAWEŁ PIOTR ZPHU, Kórnik
(540) WYTWÓRNIA LODÓW Z KÓRNIKA zał. 2016

(531) 08.01.18, 27.05.01, 26.11.02, 27.07.01, 26.04.04, 26.01.01
(510), (511) 30 lody, lody wielosmakowe, lody owocowe,
lody mleczne, lody spożywcze, lody włoskie, lody truflowe, sorbety, substytuty lodów, wyroby lodowe, ciasta lodowe, słodycze lodowe, tort lodowy, desery lodowe, lizaki
lodowe, batony lodowe, lody w proszku, lody typu sandwich, lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody
bez mleka, lody na patyku, polewy do lodów, mieszanki
do lodów, napoje z lodów, rożki do lodów, lodowe wyroby
cukiernicze, jadalne rzeźby lodowe, lody na bazie jogurtu,
lody o smaku czekoladowym, mieszanki na sorbety, jogurt
mrożony, proszki do przygotowania lodów, błyskawiczne
mieszanki do lodów, preparaty aromatyczne do lodów,
mieszanki do sporządzania lodów, substancje do wiązania
lodów, lizaki lodowe zawierające mleko, mieszanki do rożków lodowych, mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, naturalne środki wiążące do lodów, substytuty lodów
na bazie soi, mieszanki do sporządzania lodów wodnych,
wafelki do lodów w kształcie stożka, mieszanki do przyrzą-
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dzania lodowych wyrobów cukierniczych, napoje na bazie
kawy zawierające lody, lody wodne o smaku owocowym
w postaci lizaków, naturalne aromaty dodawane do lodów
inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa lodów, lodów wielosmakowych, lodów owocowych, lodów mlecznych, lodów spożywczych,
lodów włoskich, lodów truflowych, sorbetów, substytutów
lodów, wyrobów lodowych, ciast lodowych, słodyczy lodowych, tortów lodowych, deserów lodowych, lizaków lodowych, batonów lodowych, lodów w proszku, lodów typu
sandwich, lodów zawierających czekoladę, lodów z owocami, lodów bez mleka, lodów na patyku, polew do lodów,
mieszanek do lodów, napojów z lodów, rożków do lodów,
lodowych wyrobów cukierniczych, jadalnych rzeźb lodowych, lodów na bazie jogurtu, lodów o smaku czekoladowym, mieszanek na sorbety, jogurtów mrożonych,
proszków do przygotowania lodów, błyskawicznych mieszanek do lodów, preparatów aromatycznych do lodów,
mieszanek do sporządzania lodów, substancji do wiązania
lodów, lizaków lodowych zawierających mleko, mieszanek
do rożków lodowych, mrożonych wyrobów cukierniczych
zawierających lody, naturalnych środków wiążących do lodów, substytutów lodów na bazie soi, mieszanek do sporządzania lodów wodnych, wafelków do lodów w kształcie
stożka, mieszanek do przyrządzania lodowych wyrobów
cukierniczych, napojów na bazie kawy zawierających lody,
lodów wodnych o smaku owocowym w postaci lizaków,
naturalnych aromatów dodawanych do lodów innych niż
esencje eteryczne lub olejki eteryczne, 43 zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie
pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe
usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla
turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego
żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
494518
(220) 2019 01 06
PODGÓRSKI MARIAN PRZETWÓRSTWO WARZYW
I OWOCÓW-MARTER, Miasteczko Śląskie
(540) Marter
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, warzywa marynowane, przetworzone warzywa kapustne, grzyby konserwowane, papryka marynowana, przetworzone ogórki,
marynowane pieczarki, ćwikła, kapusta kiszona, kapusta
kwaszona, przetworzona czerwona słodka papryka, dżemy owocowe, przeciery owocowe, owoce marynowane,
owoce konserwowane, sałatki gotowe, pokrojone sałatki
(210)
(731)

Nr ZT09/2019

warzywne, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, koncentraty pomidorowe, przecier pomidorowy, przetworzone pomidory, owoce przetworzone, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, owoce aromatyzowane, gotowane owoce, owoce w puszkach, glazurowane owoce, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa w plasterkach, konserwowe,
buraczki przetworzone, papryka konserwowa, ogórki konserwowe, ogórki kiszone, ogórki kwaszone, sałatki z ogórków w słoikach, sałatki wielowarzywne w słoikach, buraczki
wiórki i tarte w słoikach, warzywa konserwowe w słoikach,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna warzyw, owoców i grzybów marynowanych, mrożonych, konserwowanych, przetworzonych, sprzedaż hurtowa i detaliczna przetworów
owocowych, dżemów, powideł, chrzanu, ćwikły, buraczków tartych, marynowanych pieczarek, kapusty kiszonej
i kwaszonej, sałatek, papryki konserwowej, ogórków kiszonych, ogórków kwaszonych, ogórków konserwowych, sałatek warzywnych w słoikach.
494568
(220) 2019 01 08
ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJĘ ŻE ODLATUJĘ,
Czernichów
(540) LIFE FLY PASSION SMILE WORLD ADVENTURE
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 18.05.03, 27.05.01, 18.05.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui, etui na klucze, parasole, plecaki, torby, torby alpinistyczne, torby na zakupy, torby
szkolne, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, zestawy
podróżne, torby plażowe, saszetki materiałowe, nerki, sakwy,
portfele, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 organizacja
wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach
reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu,
reklama i marketing, przygotowywanie prezentacji do celów
działalności gospodarczej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży toreb, plecaków, walizek, okularów, biżuterii, galanterii
skórzanej, usługi sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz,
artykułów ceramicznych, usługi sprzedaży materiałów piśmiennych i artykułów papierniczych, książek, map, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka on-line,
organizacja przyjęć, organizacja zajęć, organizacja imprez
rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań audio i video, usługi
fotograficzne, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne].
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494571
(220) 2019 01 08
TKANINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) WIGO garden

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 22 elastyczne pojemniki zbiorcze [worki]
do transportu materiałów pylistych, elastyczne pojemniki
zbiorcze [worki] do transportu materiałów, elastyczne pojemniki zbiorcze [worki] do transportu materiałów sproszkowanych, materiały opakowaniowe [torby] do transportowania materiałów luzem, materiały wyściełające z tworzyw
sztucznych [worki] do pojemników, jednorazowe wkładki
do opakowań zbiorczych, jednorazowe wkładki do pojemników zbiorczych, nietekstylne torby do składowania żywności
dla zwierząt w dużych ilościach, nietekstylne torby do składowania materiałów w dużych ilościach, nietekstylne torby
do składowania kiszonki w dużych ilościach, nietekstylne
torby do składowania ziaren w dużych ilościach, nietekstylne
torby do transportu żywności dla zwierząt w dużych ilościach,
nietekstylne torby do transportowania kiszonki w dużych
ilościach, nietekstylne torby do transportowania materiałów
w dużych ilościach, nietekstylne torby do transportu ziaren
w dużych ilościach, nietekstylne torby do transportu ziaren
luzem, pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, pojemniki
geotekstylne [torby] z syntetycznych materiałów tekstylnych,
polietylenowe worki do przechowywania materiałów w dużych ilościach, polietylenowe worki do transportu materiałów
w dużych ilościach, powłoki materiałowe z tworzyw sztucznych do pakowania ładunków w celu przechowywania, torby
bawełniane [do użytku przemysłowego], torby do pojemników zbiorczych, torby do zbiorczego przeładunku ziaren,
torby do zbiorczego przechowywania ziaren, torby do transportu materiałów w dużych ilościach, torby na kiszonkę, torby polipropylenowe do przechowywania [nie na bagaż lub
podróż], torby tekstylne do podnoszenia ziemi, torby służące
do przechowywania, torby [worki] do celów transportowych,
torby [worki] do pakowania z tworzyw sztucznych do składowania towarów w dużych ilościach, torby [worki] do pakowania materiałów w dużych ilościach, torby [worki] do pakowania
z materiałów tekstylnych do transportu towarów w dużych
ilościach, torby [worki] do pakowania z materiałów tekstylnych
do magazynowania towarów w dużych ilościach, torby [worki]
do pakowania z tworzyw sztucznych do transportu towarów
w dużych ilościach, torby [worki] polietylenowe do transportu
materiałów w dużych ilościach, torby [worki] wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do przechowywania w dużych
ilościach, torby z juty [do użytku przemysłowego], torby z materiałów tekstylnych do drzew, torby z materiałów tekstylnych
do roślin, torby z siatki do przechowywania, torby z tworzyw
sztucznych [worki] do przechowywania materiałów w dużych
ilościach, torby z tworzyw sztucznych [worki] do transportowania materiałów w dużych ilościach, torby z włókna chemicznego [do użytku przemysłowego], torby ze słomy ryżowej (kamasu), torby ze słomy ryżowej (tawara), worki do pakowania
do transportu materiałów w dużych ilościach, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do przechowywania
materiałów, worki do przechowywania materiałów w dużych
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ilościach, worki do transportu i przechowywania materiałów
w dużych ilościach, juta, paski do zabezpieczania pakunków,
paski parciane [niemetalowe] do przenoszenia ładunków, paski wykonane z tworzyw sztucznych do przywiązywania, niemetalowe paski z taśmy tapicerskiej do transportu ładunków,
paski z włókien tekstylnych z przymocowanym urządzeniem
do zabezpieczania artykułów, pasy do podnoszenia z materiałów tekstylnych, pasy ładunkowe, wykonane z lin, pasy
mocujące, inne niż metalowe, pasy z tkaniny do przenoszenia
ładunków, paski wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do przywiązywania, torby tekstylne do wyładowywania
ziemi, torby [worki] do podlewania drzew, daszki [markizy],
markizy i brezenty, markizy z tworzyw sztucznych, markizy
z materiałów tekstylnych, maskowanie [przykrycia], nakrycia
basenów, namioty do upraw, namioty [daszki] dla pojazdów,
nieprzemakalne płachty na ziemię, okrycia wodoodporne
[plandeki], osłony brezentowe, osłony ochronne na pojazdy
[nieukształtowane], plandeki, plandeki [dla statków], plandeki,
do użytku innego niż z pojazdami, plandeki [nie dla statków],
plandeki, niedopasowane, do maszyn elektrycznych, plandeki z płótna żaglowego, płócienne zadaszenie, pokrowce
na łodzie [niewyprofilowane], pokrowce na pojazdy [plandeki], pokrowce [niewyprofilowane] na samochody, pokrowce
[niewyprofilowane] na furgonetki, pokrycia w postaci plandek, przykrycia do łodzi, niedopasowane, przykrycia maskujące, tkanina w formie osłony-zadaszenia, liny cumownicze
nie z metalu, liny, lina do użytku w zabawkach dla zwierząt
domowych, liny do użytku morskiego, liny elastyczne, liny
holownicze do samochodów, liny holownicze niemetalowe,
liny kotwiczne, liny niemetalowe, niemetalowe liny do podnoszenia artykułów, niemetalowe liny do transportu artykułów, liny syntetyczne, liny wspinaczkowe, liny z włókien naturalnych i syntetycznych, niemetalowe liny do podnoszenia
artykułów, liny ze słomy, niemetalowe liny do przenoszenia
artykułów, niemetalowe liny do zabezpieczania artykułów,
niemetalowe liny holownicze, niemetalowe sznury, niemetalowe szpagaty, nylonowa żyłka do wycinania chwastów,
sznur z sizalu, sznurek do belowania, sznurek do pakowania,
sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki, sznurki do wiązania, sznurki do wiązania wykonane z naturalnych
włókien tekstylnych, sznurki do wiązania wykonane z włókien
z tworzyw sztucznych, sznurki do zawieszania przedmiotów,
sznur polipropylenowy, sznurki z niemetalowych materiałów
do użytku przy przenoszeniu ładunków, sznury do bielizny,
sznury do mocowania do pojazdów, sznury do pakowania,
sznury do suszenia bielizny [liny lub sznury], sznury na poręcze, sznury wykonane z tworzyw sztucznych, sznury z włókien tekstylnych, siatki maskujące, siatki do zacieniania, siatki
do osłony przed wiatrem, maskowanie (sieci ), arkusze z siatki
polipropylenowej [wyroby niegotowe], siatki ogrodowe, siatki
ochronne do prac ogrodowych, siatki na ptaki, siatki na liście,
siatki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest, siatki tekstylne zapobiegające osuwiskom, sieci z włókien chemicznych, sieci z konopi, 24 materiały z juty, tkanina z włókna
juty, tkaniny przemysłowe, tkaniny typu siatkowego, tkaniny
w rolkach, tkaniny z włókien chemicznych, tkaniny z włókien
syntetycznych [inne niż izolacyjne], 35 usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót
ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów,
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usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży
hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw
w celach reklamowych, organizacja wystaw kwiatów i roślin
do celów handlowych lub reklamowych.
494573
(220) 2019 01 08
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BRANDSPY
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, monitorowanie obecności marki w Internecie, badania w zakresie efektów kampanii reklamowych
i promocji w Internecie, także w mediach społecznościowych, usługi reklamowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, sporządzanie ekspertyz dotyczących efektywności
marketingowej i reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sporządzanie prognoz
ekonomicznych, public relations, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, telemarketing, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, ustalanie potencjalnych odbiorców towarów i usług, monitoring Internetu pod
kątem opinii o osobach i organizacjach, kształtowanie wizerunku towarów i usług oraz osób i organizacji.
(210)
(731)

(210) 494580
(220) 2019 01 09
(731) MARCZAK ROBERT P.H.U. ROBI, Warszawa
(540) EUROFRYZ

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu.
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494612
(220) 2019 01 09
OVIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) ovida

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.19,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej,
kluby odnowy fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
44 fizjoterapia, usługi medycyny alternatywnej, hiperbaryczna terapia tlenowa.
(210) 494636
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Lacrimal

(531) 29.01.15, 27.05.05, 01.15.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi, krople do oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, płyny do oczu do użytku medycznego, substancje przeciwzakaźne stosowane miejscowo do leczenia
infekcji oczu, sterylne roztwory do celów medycznych, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, preparaty
farmaceutyczne do użytku w okulistyce.
(210) 494643
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Lacrimal

(210) 494581
(220) 2019 01 09
(731) SOBIERAJ ŁUKASZ, Kielce
(540) Hit Boyz

(531)

29.01.11, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 41 dostarczanie rozrywki w postaci nagranej
muzyki, kierownictwo artystyczne artystów estradowych,
nagrywanie muzyki, pisanie piosenek, występy zespołów
muzycznych na żywo.

(531) 29.01.15, 27.05.05, 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi, krople do oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, płyny do oczu do użytku medycznego, substancje przeciwzakaźne stosowane miejscowo do leczenia

Nr ZT09/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

infekcji oczu, sterylne roztwory do celów medycznych, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, preparaty
farmaceutyczne do użytku w okulistyce.
(210) 494648
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Lacrimal

(531) 29.01.14, 27.05.05, 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi, krople do oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, płyny do oczu do użytku medycznego, substancje przeciwzakaźne stosowane miejscowo do leczenia
infekcji oczu, sterylne roztwory do celów medycznych, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, preparaty
farmaceutyczne do użytku w okulistyce.
(210) 494650
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Acard Polfa Warszawa S.A.

(531)

02.09.01, 02.09.15, 03.11.01, 04.02.11, 19.13.21, 26.01.01,
26.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.07, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
494679
(220) 2019 01 11
TORIMPEX-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) TORIMPEX SMAK TRADYCJI

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, dekorowanie wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych jako próbek druków, prospektów, broszur, marketing,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
reklam prasowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama billboardowa, reklama radiowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozlepianie
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plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych jako broszur, ulotek, prospektów, druków, próbek,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów jako
tablic reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży: żywności, artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
płodów rolnych, ogrodniczych i leśnych, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, napojów alkoholowych, piwa, wód
mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, tytoniu,
karmy dla zwierząt, środków do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania oraz stosowanych w praniu, mydeł,
środków perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych
w tym środków sanitarnych, kosmetyków, małych ręcznych
przyborów i narzędzi stosowanych w gospodarstwie domowym, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych,
nakryć tekstylnych i papierowych stosowanych w gospodarstwie domowym, drobnej odzieży, zabawek dla dzieci
i niemowląt, wyrobów papierniczych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z: żywnością, artykułami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, płodami rolnymi, ogrodniczymi i leśnymi,
wyrobami cukierniczymi i słodyczami, lodami, napojami alkoholowymi, piwem, wodami mineralnymi i gazowanymi oraz
innymi napojami bezalkoholowymi, napojami owocowymi
i sokami owocowymi, tytoniem, karmą dla zwierząt, środkami do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania oraz
stosowanych w praniu, mydeł, środkami perfumeryjnymi,
kosmetycznymi i toaletowymi w tym środkami sanitarnymi,
kosmetykami, małymi ręcznymi przyborami i narzędziami
stosowanymi w gospodarstwie domowym, wyrobami szklanymi, porcelanowymi i ceramicznymi, nakryciami tekstylnymi
i papierowymi stosowanymi w gospodarstwie domowym,
drobną odzieżą, zabawkami dla dzieci i niemowląt, wyrobami
papierniczymi, 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
operacje finansowe, transakcje finansowe, usługi finansowe.
494715
(220) 2019 01 14
MAŁOLEPSZY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radomsko
(540) M MAŁOLEPSZY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz,
nawilżające i wiążące, paliwa (również paliwo silnikowe
na bazie spirytusu) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze
o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, 12 pojazdy,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu
lub wodzie, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
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wość, majątek nieruchomy, 44 usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210) 494720
(220) 2019 01 14
(731) URBANIAK ARMAND, Warszawa
(540) membrana festiwal nad rzeką

Nr ZT09/2019

ty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, substytuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone
do użytku medycznego, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
494748
(220) 2019 01 14
SUPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) www.gazetaostrowska.pl GAZETA OSTROWSKA

(210)
(731)

(531)

02.01.09, 02.01.23, 22.01.01, 22.01.21, 26.13.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych,
usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie wydarzeń
muzycznych, organizowanie występów na żywo, organizowanie imprez rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja koncertów
muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy
i piosenkarzy, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań muzycznych.
(210) 494737
(220) 2019 01 14
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SALVITIS
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe, mineralne suplementy diety, mineralne
suplementy dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne,
preparaty witaminowe i mineralne.
494738
(220) 2019 01 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SZYNKLOVERS
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa.

(531)

24.17.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 16 gazety, foldery, katalogi, czasopisma, książki, kalendarze, 35 usługi organizowania, prowadzenia kampanii reklamowej, 41 organizowanie imprez sportowych,
rozrywkowych.
(210) 494766
(220) 2019 01 14
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) NEBU SOLINEA
(510), (511) 5 preparaty w ampułkach do inhalacji.
(210) 494768
(220) 2019 01 14
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTOVAZZ
(510), (511) 5 preparaty do pielęgnacji i wspomagania leczenia podrażnień brzegów powiek i okolic oczu.
494769
(220) 2019 01 14
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) MALINOWE brownie

(210)
(731)

(210)
(731)

494742
(220) 2019 01 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Sulovas

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne w szczególności
przeciwzakrzepowe, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplemen-

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], sosy owocowe, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze.
494776
(220) 2019 01 15
SOSENKO MAGDALENA, GUTKOWSKI MACIEJ
GRAFITERIA SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki
(540) GRAFITERIA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku z materiałami drukowanymi, materiałami piśmiennymi oraz dziełami sztuki za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(210)
(731)
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494782
(220) 2019 01 15
SOSENKO MAGDALENA, GUTKOWSKI MACIEJ
GRAFITERIA SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki
(540) grafiteria.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku z materiałami drukowanymi, materiałami piśmiennymi oraz dziełami sztuki za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(210) 494783
(220) 2019 01 15
(731) WOJTOWICZ AGNIESZKA, Reczpol
(540) SŁONECZNY RAJ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

(531)

01.03.16, 01.03.20, 01.15.11, 26.05.17, 27.01.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, edukacja przedszkolna,
usługi prowadzenia przedszkoli, kształcenie ruchowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia zorganizowane rozrywkowo - edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz wczesnoszkolnym, organizowanie imprez edukacyjnych dla dzieci, prowadzenie imprez rozrywkowych dla dzieci, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych dla dzieci,
organizowanie obozów sportowych dla dzieci, organizacja
przyjęć dla dzieci.
(210) 494790
(220) 2019 01 15
(731) WASILEWSKA ELŻBIETA GRAŻYNA, Łódź
(540) DOBERSON
(510), (511) 9 obuwie ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami i ogniem: fartuchy, spodnie, polary, kombinezony,
koszule robocze, koszulki, kurtki, bluzy, nakrycia do ochrony
głowy, uszu, oczu i dróg oddechowych, kamizelki odblaskowe ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne,
10 zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, fartuchy chirurgiczne, 11 filtry przeciwpyłowe,
25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, fartuchy, spodnie, polary,
koszule robocze, kamizelki odblaskowe, kurtki, bluzy, kombinezony, koszulki, odzież sportowa i turystyczna, 35 usługi
sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy.
494796
(220) 2019 01 15
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zateckie Noviny
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)
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494802
(220) 2019 01 15
HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Z ENERGIĄ ROZWIJAMY POLSKĘ GAZEM
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210)
(731)

(210) 494813
(220) 2019 01 15
(731) ZACKIEWICZ MARIUSZ, Garwolin
(540) DREVPOL
(510), (511) 37 dezynsekcja, inna niż dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, dezynfekcja, fumigacja, zwalczanie
szkodników w drewnie rożnymi metodami, w tym metodą
chemiczną, termiczną i beztlenową, zwalczanie szkodników,
niszczenie szkodników, deratyzacja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii,
usługi zabezpieczania przed korozją, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, usługi zabezpieczania przed wilgocią, osuszanie, odsalanie, odgrzybianie,
hydrofobizacja, usługi gazowania zboża i obiektów budowlanych, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków,
czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, rozbiórka
budynków, 40 obróbka drewna, w tym: piłowanie, heblowanie, szlifowanie i obróbka mechaniczna drewna, naprawa
i konserwacja drewna, uzupełnianie ubytków w drewnie różnymi metodami, impregnowanie drewna różnymi metodami
między innymi przez natryskiwanie, malowanie, nawiercanie
i nastrzykiwanie, impregnowanie drewna lub obróbkę chemiczną drewna z użyciem środków konserwujących, środków
biobójczych lub innych substancji i preparatów do impregnacji, usługi ozonowania powietrza i wody.
(210) 494816
(220) 2019 01 15
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) VISTULA
(510), (511) 43 puby, restauracje, hotele.
494832
(220) 2019 01 16
ZAKŁAD WĘDLINIARSKI WOJCIECH FIDERKIEWICZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz
(540) SPECJAŁY Z GRODU PIASTÓW Fiderkiewicz ZAKŁAD
WĘDLINIARSKI r.zał. 1997
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01,
24.17.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07,
26.04.18, 26.04.19, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12,
06.19.16, 08.05.01, 08.05.02
(510), (511) 29 kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, surowe kiełbasy, kiełbasy botifarra,
suszona kiełbasa, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski konserwowane, kiełbaski bratwurst, mięso kiełbasiane, kiełbasy z kurczaka, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kiszka krwawa [kiełbasa], kiełbaski do hotdogów,
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kiełbaski w cieście, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], kaszanka, white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], golonka,
szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], wędliny,
wędliny wegetariańskie, mięso i wędliny, drób, świeży drób,
tłuszcz wołowy, drób gotowany, mrożony drób, pieczony
drób, drób nieżywy, pulpety drobiowe, sałatki drobiowe,
klopsiki drobiowe, wieprzowina, schab wieprzowy, kotlety
wieprzowe, steki wieprzowe, wieprzowina konserwowana,
wieprzowina konserwowa, wieprzowina pieczona, szarpana wieprzowina, marynowane nóżki wieprzowe, przekąski
ze skórek wieprzowych, skwarki wieprzowe w formie prażynek, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], wołowina, pieczeń wołowa, bulion wołowy, steki wołowe, gulasz
wołowy, szarpana wołowina, łój wołowy jadalny, wołowina
w plastrach, siekana wołowina peklowana, konserwy z wołowiny, pikantny rosół wołowy [yukgaejang], suszona wołowina w paskach, wołowina gotowa do spożycia, peklowana
wołowina w puszce, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej,
bulgogi [koreańskie danie z wołowiny], befsztyk z siekanej wołowiny [hamburger], rosół na bazie kości wołowych
[seolleongtang], indyk, świeży indyk, mrożony indyk, indyk pieczony, gotowany indyk, mięso z indyka, produkty
z indyka, hamburgery z indyka, burgery z indyka, kurczak,
kurczak smażony, kurczak gotowany, kurczak liofilizowany,
pieczony kurczak, kurczak teriyaki, kurczak mrożony, świeży kurczak, szarpany kurczak, kurczak grillowany [yakitori],
krokiety z kurczaka, sałatka z kurczaka, pulpety z kurczaka,
hamburgery z kurczaka, mus z kurczaka, wywar z kurczaka,
mięso wędzone, mięso świeże, smażone mięso, paczkowane mięso, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone,
mięso konserwowane, suszone mięso, mięso solone, mięso
gotowane, mięso kacze, mięso pieczone, mięso liofilizowane, buliony mięsne, galaretki mięsne, konserwy mięsne,
galarety mięsne, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne
mrożone, quenelle [pulpety mięsne], mięsne nadzienia
do ciast, nerki zwierząt [podroby mięsne], produkty mięsne
w formie burgerów, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), smalec, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, filety z piersi kurczaka,
podroby, haggis [potrawa z podrobów baranich], buliony
[gotowe], sałatki gotowe, galaretki z warzyw, salceson, gęś
pieczona, jagnięcina pieczona, pieczone kaczki, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko
smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos
sojowy [sogalbi], pasztet z gęsich wątróbek, nadziewane
roladki z kapusty, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki,
foie gras [pasztet sztrasburski], cielęcina, bulion z cielęciny, szaszłyki jagnięce, produkty z jagnięciny, baranina
w plastrach, pasty do kromek zawierające tłuszcz, kaczka gotowana, gotowe dania z mięsa, gulasz błyskawiczny, kawałeczki bekonu, knedle ziemniaczane, konserwa
z przyrządzonego mięsa w słoiku, krokiety, mięso gotowe
do spożycia, mięso pokrojone w plastry, mięso w puszce
[konserwy], mortadela, mortadela bolońska, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, nuggetsy z kurczaka
[małe kawałki kurczaka w panierce], pasty do smarowania
na bazie warzyw, pierożki na bazie ziemniaków, przekąski
na bazie mięsa, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), chili con carne (chili z mięsem),
wątroba, pasty z wątróbki, steki z mięsa, hamburgery, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, flaki, gulasze,
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim
kurczak i żeń-szeń [samgyetang], dziczyzna, frankfurterki,
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pulpety [żywność], burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, burgery z indyka, produkty mięsne w formie burgerów, krokiety, sałatka cezar, sałatki warzywne, smażone
ziemniaki (placki ziemniaczane), rosti [placki ziemniaczane
z grubo startych ziemniaków], wywar, bulion, kostki bulionowe, potrawy mięsne gotowane, zupy błyskawiczne,
rosół [zupa], zupy w puszkach, szaszłyki, szaszłyki jagnięce,
pasty warzywne, pasta czosnkowa, warzywa przetworzone, liofilizowane warzywa, przeciery warzywne, gotowe
posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się
głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie
z indyka, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba,
mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, ugotowane posiłki składające się głownie z kurczaka, mrożone
posiłki składające się głównie z kurczaka, gotowe posiłki
składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki z drobiu
[drób jako główny składnik], gotowe posiłki składające się
głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, 30 paszteciki
z kiełbaskami, produkty wiążące do kiełbas, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, glazury do szynki, ciasto
kruche z szynką, glazury miodowe do szynki, opiekane kanapki z serem i z szynką, drób w cieście, paszteciki z wieprzowiny, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], wrapy
z kurczakiem, mięso w cieście [gotowe], krakersy o smaku
mięsnym, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], mięsne sosy, pizze [gotowe], ravioli [gotowe], gotowe sosy,
pasztet w cieście (pâté en croûte), empanada (nadziewany
pieróg), jiaozi (pierogi nadziewane), wareniki [pierogi z nadzieniem], chińskie pierożki jiaozi [pierogi], calzone [rodzaj
pizzy w kształcie pieroga], suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, świeże parówki w cieście, kanapki z parówką [hod
dog], hamburgery gotowane i w bułkach, paszteciki, paszteciki z wieprzowiny, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, krokiety po chińsku, kanapki zawierające mieloną
wołowinę, kanapki z hamburgerem, kanapki z indykiem,
kanapki tostowe opiekane, kanapki z kurczakiem, kanapki
z mięsem, kanapki z frankfurterkami, koreczki, kanapeczki,
sosy sałatkowe [dressingi], sosy zagęszczone, sosy, zawijana kanapka typu wrap, placki, placki z kurczakiem, cienkie
kruche placki z przyprawami [papad], chleb, chleb bezglutenowy, chleb z przyprawami, 35 usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 przygotowywanie
posiłków, organizowanie posiłków w hotelach, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], informacje
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi cateringu
specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas
wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych.
494852
(220) 2019 01 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ARTROSTAV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)
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494855
(220) 2019 01 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BIOMENTIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 494860
(220) 2019 01 17
(731) KOZAK ZDZISŁAW, Wiktorów
(540) KOZAK
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 06.19.05, 05.01.03,
05.01.08, 05.01.16, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.13, 24.03.19,
25.01.15, 25.01.17, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
494866
(220) 2019 01 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) EUPHORIAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

494868
(220) 2019 01 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BETANIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 02.01.02, 02.01.16, 02.01.20,
02.01.23
(510), (511) 37 nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, oczyszczanie dróg, układanie
nawierzchni dróg, usługi hydrauliczne, budowa i konserwacja rurociągów, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg,
39 przewóz samochodami ciężarowymi, transport i wyładunek odpadów, 40 oczyszczanie powietrza, unieszkodliwianie
odpadów, dezodoryzacja powietrza, odświeżanie powietrza,
uzdatnianie wody, 42 ekspertyzy inżynieryjne.

(210)
(731)
(540)

494898
(220) 2019 01 17
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko
Epson Corporation), Tokio, JP

494861
(220) 2019 01 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NEURACTIV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

494862
(220) 2019 01 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BIOFIBRAT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

494864
(220) 2019 01 17
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 19.07.17, 19.07.25, 19.09.99, 26.05.01
(510), (511) 2 tusz, butelki z tuszem (pełne), pakiety z tuszem (pełne) i kartridże z tuszem (pełne) do fotokopiarek,
drukarek cyfrowych, drukarek komputerowych, drukarek
atramentowych, drukarek atramentowych wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych oraz wielofunkcyjnych
drukarek cyfrowych z funkcją kopiowania i/lub skanowania
i/lub faksowania, butelki z tuszem (pełne) w opakowaniach
do sprzedaży detalicznej, pakiety z tuszem (pełne) w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, kartridże z tuszem (pełne)
w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, tonery i kartridże
z tonerem do fotokopiarek, drukarek cyfrowych, drukarek
komputerowych, drukarek laserowych, drukarek do druków
wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych i drukarek cyfrowych wielofunkcyjnych z funkcją kopiowania i/lub
skanowania i/lub faksowania, tusze drukarskie, butelki wypełnione tuszem, butelki z tuszem do drukarek, koloranty,
pigmenty, farby, lakiery, folie metalowe i metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.
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494921
(220) 2019 01 18
DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) CERAMIT
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu.

(210)
(731)

494932
(220) 2019 01 18
MEGACITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) iMESHUP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS).
494935
(220) 2019 01 18
ZAKŁAD WĘDLINIARSKI WOJCIECH FIDERKIEWICZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz
(540) FIDERKIEWICZ
(510), (511) 29 kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, surowe kiełbasy, kiełbasy botifarra,
suszona kiełbasa, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski konserwowane, kiełbaski bratwurst, mięso
kiełbasiane, kiełbasy z kurczaka, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kiszka krwawa [kiełbasa], kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knoctwurst], kaszanka,
white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], golonka, szynka,
szynka surowa podsuszana [prosciutto], wędliny, wędliny
wegetariańskie, mięso i wędliny, drób, świeży drób, tłuszcz
wołowy, drób gotowany, mrożony drób, pieczony drób, drób,
nieżywy, pulpety drobiowe, sałatki drobiowe, klopsiki drobiowe, wieprzowina, schab wieprzowy, kotlety wieprzowe,
steki wieprzowe, wieprzowina konserwowana, wieprzowina
konserwowa, wieprzowina pieczona, szarpana wieprzowina,
marynowane nóżki wieprzowe, przekąski ze skórek wieprzowych, skwarki wieprzowe w formie prażynek, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], wołowina, pieczeń wołowa,
bulion wołowy, steki wołowe, gulasz wołowy, szarpana wołowina, łój wołowy jadalny, wołowina w plastrach, siekana
wołowina peklowana, konserwy z wołowiny, pikantny rosół
wołowy [yukgaejang], suszona wołowina w plastrach, wołowina gotowa do spożycia, peklowana wołowina w puszce,
ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, bulgogi [koreańskie danie z wołowiny], befsztyk z siekanej wołowiny [hamburger],
rosół na bazie kości wołowych [seolleongtang], indyk, świeży indyk, mrożony indyk, indyk pieczony, gotowany indyk,
mięso z indyka, produkty z indyka, hamburgery z indyka,
burgery z indyka, kurczak, kurczak smażony, kurczak gotowany, kurczak liofilizowany, pieczony kurczak, kurczak teriyaki,
kurczak mrożony, świeży kurczak, szarpany kurczak, kurczak
grillowany [yakitori], krokiety z kurczaka, sałatka z kurczaka,
pulpety z kurczaka, hamburgery z kurczaka, mus z kurczaka,
wywar z kurczaka, mięso wędzone, mięso świeże, smażone
mięso, paczkowane mięso, mięso mielone [mięso siekane],
mięso mrożone, mięso konserwowane, suszone mięso, mięso solone, mięso gotowane, mięso kacze, mięso pieczone,
mięso liofilizowane, buliony mięsne, galaretki mięsne, kurczak mrożony, konserwy mięsne, galarety mięsne, ekstrakty
mięsne, przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne
gotowane, produkty mięsne mrożone, ouenelle [pulpety
mięsne], mięsne nadzienia do ciast, nerki zwierząt [podroby
(210)
(731)
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mięsne], produkty mięsne w formie burgerów, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
smalec, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, filety
z piersi kurczaka, podroby, haggis [potrawa z podrobów baranich], buliony [gotowe], sałatki gotowe, galaretki z warzyw,
salceson, gęś pieczona, jagnięcina pieczona, pieczone kaczki, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim
krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany
sos sojowy [sogalbi], pasztet z gęsich wątróbek, nadziewane
roladki z kapusty, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, foie
gras [pasztet sztrasburski], cielęcina, bulion z cielęciny, szaszłyki jagnięce, produkty z jagnięciny, baranina w plastrach, pasty do kromek zawierające tłuszcz, kaczka gotowana, gotowe
dania z mięsa, gulasz błyskawiczny, kawałeczki bekonu, knedle ziemniaczane, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, krokiet,y mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone
w plastry, mięso w puszce [konserwy], mortadela, mortadela
bolońska, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu,
nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce],
pasty do smarowania na bazie warzyw, pierożki na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie mięsa surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), chili con
carne (chili z mięsem), wątroba, pasty z wątróbki, steki z mięsa, hamburgery, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, flaki, gulasze, danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], dziczyzna, frankfurterki, pulpety [żywność], burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, burgery z indyka, produkty mięsne
w formie burgerów, krokiety, sałatka cezar, sałatki warzywne,
smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), rosti [placki ziemniaczane z grubi startych ziemniaków], wywar, bulion, kostki
bulionowe, potrawy mięsne gotowane, zupy błyskawiczne,
rosół [zupa], zupy w puszkach, szaszłyki, szaszłyki jagnięce,
pasty warzywne, pasta czosnkowa, warzywa przetworzone,
liofilizowane warzywa, przeciery warzywne, gotowe posiłki
zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głownie z indyka,
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, mrożone
posiłki składające się głównie z mięsa, ugotowane posiłki
składające się głownie z kurczaka, mrożone posiłki składające
się głównie z kurczaka, gotowe posiłki składające się głównie
z kaczki, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik],
gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, 30 paszteciki z kiełbaskami, produkty wiążące
do kiełbas, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach,
glazury do szynki, ciasto kruche z szynką, glazury miodowe
do szynki, opiekane kanapki z serem i z szynką, drób w ciecie,
paszteciki z wieprzowiny, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], wrapy z kurczakiem, mięso w cieście [gotowe], krakersy o smaku mięsnym, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], mięsne sosy, pizze [gotowe], ravioli [gotowe], gotowe
sosy, pasztet w cieście (pate en croute), empanada (nadziewany pieróg), jiaozi (pierogi nadziewane), wareniki [pierogi
z nadzieniem], chińskie pierożki jiaozi [pierogi], calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], suche i świeże makarony, kluski i pierogi, świeże parówki w cieście, kanapki z parówką [hot
dog], hamburgery gotowane i w bułkach, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pasztet w cieście
(pate en croute), mrożone paszteciki z mięsem i warzywami,
krokiety po chińsku, kanapki zawierające mieloną wołowinę,
kanapki z hamburgerem, kanapki z indykiem, kanapki tostowe opiekane, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z frankfurterkami, koreczki, kanapeczki, sosy sałatkowe
[dressingi], sosy zagęszczone, sosy, zawijana kanapka typu
wrap, placki, placki z kurczakiem, cienkie kruche placki z przy-
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prawami [papad], chleb, chleb bezglutenowy, chleb z przyprawami, 35 usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, 43 przygotowywanie posiłków, organizowanie
posiłków w hotelach, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym
krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, usługi
cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki
podczas targów, degustacji i imprez publicznych.
495016
(220) 2019 01 21
PMT MARKETING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) PMT Trade

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, reklama, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, wsparcie w zakresie promocji
biznesu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu, promocji, kampanie marketingowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, organizacja konkursów w celach reklamowych, usługi
merchandisingu, przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, pokazy towarów do celów promocyjnych, promowanie towarów i usług
osób trzecich, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów osób trzecich, usługi dekorowania wystaw w celach
reklamowych, organizacja wystaw do celów reklamowych,
inwentaryzacja towarów, skomputeryzowane przygotowanie spisu inwentarza.
495019
(220) 2019 01 21
PMT MARKETING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) PMT

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, reklama, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, promocja sprzedaży, wsparcie w zakresie
promocji biznesu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu, promocji, kampanie marketingowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi merchandisingu, przygotowywa-
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nie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla
osób trzecich, pokazy towarów do celów promocyjnych,
promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów osób trzecich, usługi
dekorowania wystaw w celach reklamowych, organizacja
wystaw do celów reklamowych, inwentaryzacja towarów,
skomputeryzowane przygotowanie spisu inwentarza, usługi
doradcze w zarządzeniu działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzeniu działalnością gospodarczą, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, usługi w zakresie zarządzania inwentarzem, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
komputerowe przetwarzanie danych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing w ramach wydawania oprogramowania, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, organizacja konkursów
w celach reklamowych, audyt działalności gospodarczej,
outsourcing [doradztwo biznesowe], 39 transport, usługi
spedycyjne, logistyka transportu, pakowanie i składowanie towarów, dostawa towarów, informacja o transporcie,
magazynowanie, wynajmowanie magazynów, rozładunek
towarów, wypożyczanie środków transportu, przewożenie,
usługi pośrednictwa transportowego, udzielanie informacji
dotyczących transportu ładunku, usługi doradcze związane
z transportem, wynajem pojazdów transportowych na umowę, składowanie towarów w magazynach, wynajem maszyn
i urządzeń do załadunku i rozładunku, 41 usługi wydawnicze,
organizowanie konkursów, organizowanie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, szkolenia personelu, skomputeryzowane szkolenia.
(210) 495024
(220) 2019 01 21
(731) CIEŚLA SZYMON 1-DRIVE, Jaworzno
(540) alexis

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, 11 lampy do paznokci.
495026
(220) 2019 01 21
PMT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) PMT Logistics

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, reklama, promowanie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie reklamy,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, wsparcie w zakresie promocji
biznesu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu, promocji, kampanie marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w działalności
handlowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 39 transport, usługi spedycyjne, logistyka transpor-
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tu, pakowanie i składowanie towarów, dostawa towarów,
informacja o transporcie, magazynowanie, wynajmowanie
magazynów, rozładunek towarów, wypożyczanie środków
transportu, przewożenie, usługi pośrednictwa transportowego, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi doradcze związane z transportem, wynajem pojazdów transportowych na umowę, składowanie towarów
w magazynach, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku
i rozładunku.
495029
(220) 2019 01 22
DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA
CYWILNA, Gdańsk
(540) FUNFIT KIDS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], wózki dziecięce, hulajnogi (pojazdy), pojazdy elektryczne, rowery, przyczepki rowerowe, 20 łóżka drewniane,
maty do kojców dziecięcych, maty do spania, ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, toaletki,
wysokie krzesła dla dzieci, chodziki dla dzieci, kojce, łóżeczka
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, 28 akcesoria nadmuchiwane
do basenów, deskorolki, domki dla lalek, drony (zabawki), hulajnogi, huśtawki, konie na biegunach [zabawki], lalki, łóżka
dla lalek, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, zabawki, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki].
(210) 495043
(220) 2019 01 22
(731) LEŚNIK KRZYSZTOF, Radonie
(540) D-Nice
(510), (511) 9 pyty fonograficzne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, dane zapisane na magnetycznych, magneto - optycznych oraz optycznych nośnikach informacji,
dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD, DVD, urządzenia do odtwarzania, wzmacniania, transmisji, rejestracji,
reprodukcji i/lub przetwarzania dźwięku i/lub obrazu, instalacje nagłośnieniowe, kasety video, 41 usługi w zakresie
rozrywki, działalność kulturalna, usługi wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne, usługi menadżera zespołu,
usługi zespołu wokalno - muzycznego, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i/lub obsługi imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, rekreacyjnych, dyskotek,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
widowisk typu światło i dźwięk, imprez plenerowych, usługi wykonywania koncertów, usługi związane z informacją
o imprezach artystycznych, usługi w zakresie komponowania i wykonywania utworów muzycznych, usługi studiów
nagrań, nagrywanie filmów i muzyki, produkcja nagrań audio i wideo, wypożyczanie nagrań audio i wideo, usługi wydawnicze, montaż taśm audio i wideo, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe].
495046
(220) 2019 01 22
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) iNosinex
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)
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(210) 495055
(220) 2019 01 22
(731) DMOWSKA MALWINA MIND YOUR BODY, Warszawa
(540) MYB MIND YOUR BODY

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, przekazywanie know-how
[szkolenia], prowadzenie zajęć fitness, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauka gimnastyki, kultura fizyczna,
nauczanie indywidualne, 44 fizjoterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], masaż, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi psychologów, usługi terapeutyczne, usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
495057
(220) 2019 01 22
MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) MediCard Health&Beauty Wallet

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo kredytowe, doradztwo finansowe, usługi kredytowe, pożyczki.
(210) 495060
(220) 2019 01 22
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ BLACK TEA
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, smakowa woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda gazowana, woda
sodowa, woda z lodowca, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje witaminizowane, napoje
izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające,
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], aromatyzowane
napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety
w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji napojów,
proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych].
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(210) 495068
(220) 2019 01 22
(731) SZULC ŁUKASZ AMERICAN HOME, Elbląg
(540) AMERICAN HOME NIERUCHOMOŚCI EST. 2016

(531) 26.01.17, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.03
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi
agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], doradztwo w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, timesharing
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
powiernictwo nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem.
495072
(220) 2019 01 22
DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów
(540) DOMEX GROUP

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
złączki metalowe do rur, połączenia metalowe do rur, opaski
zaciskowe metalowe do łączenia rur, obejmy do zamocowa-
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nia rur metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zawory
zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], zawory metalowe,
inne niż części maszyn, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, osprzęt do rur
[złączki] metalowy, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory [akcesoria hydrauliczne], sanitarne
wyposażenie wodociągowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura naprawcza, armatura zaporowa,
armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, filtry do instalacji
przemysłowych, filtry do urządzeń wodnych, filtry do użytku
przemysłowego i domowego, filtry siatkowe do linii wodnych, filtry do wody, hydranty, instalacje do zaopatrywania
w wodę, zasuwy [ogrzewnictwo], zawory do regulacji przepływu wody, zawory do rur i rurociągów.
495083
(220) 2019 01 22
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WALL AND MORE

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu
nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi administrowania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń
biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku
nieruchomego, doradztwo w zakresie sporządzania umów
najmu i dzierżawy, usługi sporządzania umów kupna sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, ekspertyzy
i wyceny nieruchomości do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi finansowe, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania finansami, analizy
finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przygotowywanie umów kredytowych i pożyczkowych, windykacja należności, doradztwo finansowo
- ekonomiczne, usługi ekonomiczno - finansowe, 37 usługi
w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania
robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi
budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi
budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalowych,
montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym
centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjne, gazowe,
elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa
mieszkaniowego i użytkowego, usługi w zakresie restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż i konserwacja systemów alarmowych,
komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane
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w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej,
hydrotechniki i hydrogeologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż
i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania
wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór
budowlany, wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja
wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja
hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń,
doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług remontowo - budowlanych,
doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych.
(210) 495084
(220) 2019 01 22
(731) SZEWCZYK MACIEJ, Zakopane
(540) GÓRALSKA AMBASADA

(531)

26.01.01, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.07, 26.01.10,
26.01.12, 26.01.16, 26.01.21, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12,
26.05.06, 25.01.05
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc
krótkotrwałego zakwaterowania, usługi wynajmowania sal,
obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi kateringowe.
495086
(220) 2019 01 22
PIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajec Poduchowny
(540) NOWY MŁYN
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, oleje i tłuszcze jadalne, 30 herbata, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy, 33 napoje alkoholowe, 35 reklama,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(210)
(731)

(210)
(731)

495091
(220) 2019 01 23
PARAT GRZEGORZ GP SYSTEMS, Gołęczyna

Nr ZT09/2019

(540) GP SYSTEMS

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy.
(210) 495092
(220) 2019 01 23
(731) NARUSZEWICZ DARIUSZ PRADMA, Olsztyn
(540) Rozszerzamy rzeczywistość
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 37 budownictwo, 38 łączność poprzez terminale
komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 edukacja,
wyższe uczelnie [edukacja], 42 usługi architektoniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, analizy systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.
495094
(220) 2019 01 23
GLOBAL GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice
(540) GLOBAL GASTRO
(510), (511) 11 sprzęt kuchenny elektryczny, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(210)
(731)

495095
(220) 2019 01 23
GLOBAL GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice
(540) GLOBAL GASTRO SP. Z O. O.
(210)
(731)

(531)

01.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.13,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 sprzęt kuchenny elektryczny, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
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(210) 495097
(220) 2019 01 23
(731) KRAKOWIAK KRZYSZTOF AUTO SPA, Wolsztyn
(540) KRAQS TEAM

(531) 26.04.05, 26.05.04, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych.
(210) 495098
(220) 2019 01 23
(731) WÓJCIK RAFAŁ, Pniewy
(540) World of Sweets R. Wójcik

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 30 cukierki, słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wafelki,
praliny, kakao.
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wywanie projektów budowlanych, opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami
projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych.
(210) 495153
(220) 2019 01 24
(731) KAFARSKI ADAM RE-OCA, Teresin
(540) RE-OCA

(531) 26.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 wyświetlacze, ochraniacze na ekran do smartfonów, komponenty do smartfonów, smartfony, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna w związku z elektroniką i sprzętami telekomunikacyjnymi, smartfonami, wyświetlaczami, ochraniaczami na ekran do smartfonów i komponentami do smartfonów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
regeneracja sprzętu i urządzeń zużytych lub częściowo
zniszczonych.
(210) 495154
(220) 2019 01 24
(731) WANG WENLU, Jabłonowo
(540) MUMUSO KR

495100
(220) 2019 01 23
GROMACKI KRZYSZTOF AQUARIUS ZAKŁAD USŁUG
WODNYCH, Olsztyn
(540) AQUARIUS
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie układów wodociągowych,
czyszczenie instalacji wodociągowych.
(210) 495146
(220) 2019 01 23
(731) KOWALSKI ZBIGNIEW PROWAY, Wrocław
(540) PROWAY

(531)

07.11.10, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12,
26.03.01
(510), (511) 36 przygotowywanie raportów finansowych
związanych z finansowaniem projektów budowlanych, sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, usługi doradztwa związane z finansowaniem
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 37 nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
42 projektowanie budowlane, projektowanie budynków,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, opraco-

(531) 27.05.01, 27.05.05, 28.03.99
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
komputerowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administracyjne prace biurowe.
495155
(220) 2019 01 24
RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SDEC RDP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 silniki napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych.
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495156
(220) 2019 01 24
POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RP RZETELNY PRACODAWCA

(210)
(731)

(531)

09.01.10, 26.01.03, 26.01.18, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, promocja

Nr ZT09/2019

sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi relacji z mediami, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 fotografia, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

487931, 492185, 492745, 492748, 494115, 494151, 494207, 494457, 494470, 494715, 494921

2

492712, 493249, 494115, 494898

3

487931, 491111, 492696, 492727, 492744, 492830, 492833, 492834, 492835, 493760, 493814, 493993, 493995,
494203, 494442, 495024

4

487931, 492197, 492201, 492745, 492748, 493622, 494196, 494715, 494802

5

487931, 492199, 492203, 492242, 492696, 492728, 492744, 492749, 492825, 492826, 493259, 493679, 493760,
493814, 493869, 493874, 493875, 493876, 493878, 494115, 494178, 494179, 494180, 494199, 494201, 494396,
494442, 494457, 494470, 494503, 494636, 494643, 494648, 494650, 494737, 494742, 494766, 494768, 494852,
494855, 494861, 494862, 494866, 494868, 495046

6

487931, 492841, 493903, 494015, 494090, 494144, 494146, 494196, 494361, 495072

7

488657, 489490, 492830, 492833, 492834, 492835, 492841, 493454, 493803, 493809, 493811, 493813, 494196,
494715, 495155

8

487931, 491980, 492830, 492833, 492834, 492835, 493803, 493809, 493811, 493813

9

487931, 489490, 490670, 492814, 492815, 493453, 493498, 493793, 493815, 494090, 494196, 494198, 494361,
494493, 494502, 494790, 495043, 495153, 495154

10

487931, 492186, 492744, 493064, 493251, 493814, 494101, 494451, 494790

11

489490, 492197, 492199, 492201, 492203, 492815, 492841, 493454, 493798, 493903, 494196, 494790, 495024,
495072, 495094, 495095

12

492814, 493901, 494151, 494226, 494479, 494715, 495029

13

494143

14

487931, 494361

16

487931, 489703, 490670, 492750, 493204, 493498, 493806, 494090, 494143, 494198, 494748

17

492185, 492712, 493249, 494115, 494151, 494196

18

487931, 493186, 493498, 494090, 494091, 494229, 494568

19

492185, 492199, 492203, 492226, 492230, 492312, 492712, 492742, 492867, 493249, 493798, 493903, 494015,
494090, 494115, 494173

20

487931, 492839, 494091, 495029

21

487931, 492197, 492199, 492201, 492203, 492839, 493498, 494140, 494173

22

487931, 494090, 494571

24

487931, 494091, 494571

25

487931, 490253, 490670, 491111, 492186, 492814, 492865, 493064, 493498, 493509, 493600, 493831, 493993,
493995, 494229, 494481, 494568, 494790

26

487931, 494097

27

487931, 492839

28

487931, 490670, 494090, 494091, 494143, 494461, 495029

29

475830, 491312, 491313, 492786, 493193, 494031, 494147, 494191, 494199, 494214, 494340, 494500, 494518,
494738, 494832, 494935, 495086

30

490872, 491312, 491313, 492728, 492823, 493104, 493227, 493240, 493340, 493390, 493393, 493767, 494031,
494140, 494142, 494179, 494191, 494199, 494214, 494217, 494340, 494462, 494511, 494769, 494832, 494935,
495086, 495098

31

487931, 492755, 492756, 493622, 494031, 494178, 494180, 494191, 495086
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1

2

32

492212, 492249, 493498, 493600, 493831, 494001, 494031, 494089, 494191, 494450, 494452, 494454, 494463,
494477, 494482, 494483, 494484, 494796, 495060, 495086

33

486370, 493227, 494031, 494410, 494411, 494864, 495086

34

494031

35

475830, 487931, 489490, 490253, 490670, 491621, 492185, 492190, 492197, 492199, 492201, 492203, 492226,
492230, 492450, 492728, 492745, 492746, 492748, 492755, 492756, 492786, 492810, 492814, 492839, 492867,
493054, 493064, 493081, 493204, 493227, 493248, 493390, 493393, 493454, 493509, 493534, 493622, 493626,
493760, 493803, 493806, 493809, 493811, 493813, 493831, 493906, 493907, 493911, 493912, 493915, 493918,
493923, 493924, 493933, 493993, 493994, 493995, 493996, 493999, 494012, 494015, 494031, 494090, 494098,
494115, 494191, 494204, 494214, 494217, 494223, 494226, 494420, 494440, 494451, 494469, 494478, 494493,
494503, 494511, 494518, 494568, 494571, 494573, 494580, 494679, 494748, 494776, 494782, 494790, 494832,
494935, 495016, 495019, 495026, 495086, 495091, 495092, 495094, 495095, 495153, 495154, 495156

36

491621, 492226, 492230, 492450, 493534, 493584, 493622, 493626, 493831, 493906, 493907, 493911, 493912,
493915, 493918, 493923, 493924, 493933, 493994, 493996, 493999, 494090, 494165, 494493, 494679, 494715,
495057, 495068, 495083, 495146

37

489490, 492185, 492226, 492230, 492312, 492814, 492841, 492867, 493011, 493453, 493534, 493798, 494015,
494090, 494115, 494176, 494204, 494223, 494226, 494475, 494813, 494860, 495083, 495092, 495094, 495095,
495097, 495100, 495146, 495153

38

490670, 491621, 493831, 495092

39

490670, 492226, 492230, 492755, 492756, 492810, 493226, 493227, 493534, 493626, 493980, 494043, 494046,
494089, 494090, 494115, 494214, 494239, 494406, 494860, 495019, 495026

40

494173, 494813, 494860

41

489703, 490670, 492190, 492705, 492910, 493054, 493204, 493498, 493505, 493533, 493535, 493745, 493806,
493831, 493993, 493995, 494031, 494090, 494135, 494198, 494260, 494406, 494420, 494478, 494486, 494493,
494568, 494581, 494612, 494720, 494748, 494783, 495019, 495043, 495055, 495092, 495156

42

489490, 489703, 492185, 492226, 492230, 492312, 492717, 492910, 493011, 493251, 493534, 493535, 493831,
493994, 493996, 493999, 494031, 494090, 494101, 494196, 494469, 494486, 494860, 494932, 495092, 495146

43

492234, 492450, 493054, 493240, 493248, 493390, 493393, 493505, 493921, 493980, 494031, 494089, 494340,
494511, 494816, 494832, 494935, 495084, 495086

44

493793, 493993, 493995, 494089, 494101, 494198, 494260, 494406, 494451, 494472, 494478, 494497, 494612,
494715, 495055

45

490253, 493227, 493622, 493831, 494012, 494090

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

,xledpro
3D GLASS PRESSGLASS
TECHNOLOGY
Acard Polfa Warszawa S.A.
alexis
ALLFORCATS.PL
almavera żyj naprawdę zdrowo
AMERICAN HOME
NIERUCHOMOŚCI EST. 2016
Amino Turbo
ANDRE abrasive articles
ANDRE abrasive articles
ANDRE abrasive articles
ANDRE abrasive articles
Angling World Angler Welt
Wędkarski ŚWIAT
APRO
AQUARIUS
ARTROSTAV
Babski Dzień Targi dla kobiet
BDM TFI
Bellamonte APARTHOTEL
belticar
BETANIL
BFC Bona Fide Corporatio
BIKE-RS
BIOFIBRAT
BIOMENTIN
BIOTEBACTIVE
BiotiC PRO
BIZNES plus
BLACK ENERGY ORIGINAL
PREMIUM Black Meister
BEER ENERGY PREMIUM LAGER
BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM
Black Meister BEER ENERGY PREMIUM
TEQUILA FLAVOUR
Black Meister
BLINDFURY.
Bona semper fidelis ad natura
Bonita danie na zawołanie
BOSTA AIRBETON
BRANDSPY
BZK Holding
CERAMIT
CHICA

492815
494173
494650
495024
494091
492728
495068
494470
492830
492833
492834
492835
490670
493534
495100
494852
493081
494165
492234
494479
494868
493933
492814
494862
494855
492696
494503
494098

494483

494482
494484
493600
492823
490872
492742
494573
493622
494921
491312

Chłodnie Wschód
CM CENTRUM MARSZAŁKOWSKA
CONNECTION public relations
cubatura
DACOM
Demoxoft Tri-Complex
DESERVE
DEW
DIARIL
D-Nice
DOBERSON
DOMEX GROUP
DREVPOL
DROGOWE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE
DYLEX Świat lodów ALASKA
DYLEX
ECTOCLARIN
ECTOVAZZ
Eir HEALTH
EKOBUS
el PLC
ENERGYON INNOVATIVE SOLUTIONS
EUPHORIAN
EUROFRYZ
F Faworyt PRO
F Faworyt
Femilla URO
FIDERKIEWICZ
FLX-REKU
FUNFIT KIDS
Futura Cargo Forwarding
and Transport
Gazeta Krakowska
Geovita
GLG Gastric LightGuide
GLOBAL GASTRO SP. Z O. O.
GLOBAL GASTRO
GOOD FOOD
GÓRALSKA AMBASADA
GP SYSTEMS
GRAFITERIA
grafiteria.pl
Graj w podróży
GUARANI

494214
494090
494440
492717
493815
494442
492865
494001
493874
495043
494790
495072
494813
494406
493390
493393
492242
494768
492749
494239
489490
494502
494866
494580
493809
493811
493869
494935
493903
495029
493226
493806
494089
494451
495095
495094
494217
495084
495091
494776
494782
494461
494140

72
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1

GZELLA
hair-med
Halowy Puchar Polski Południowej
w Skokach przez Przeszkody HPPPłd.
HANDY
Hd Hybrid drink
HEBO
HEKO
Helios
HEMPET
HEMPET
Hit Boyz
hydrogaz
iMESHUP
in
InfraSkin
iNosinex
INTER-MAX
Inwestycje ParkLand
IodiTech
iOleje
iOleje.pl
issp
IZOLBET
JASTEF
JUMP SPACE
KANGUREK
Kawa na prezent
KIA Sales & Service Promise to Care
KOMARNIK
KOMARNIK
KOVVALSKY
KOZAK
KRAQS TEAM
Kwiaty na warsztacie
Kwiaty w punkt
La Chica
Lacrimal
Lacrimal
Lacrimal
LASTRADA CATERING
LEHMANN BBQ
LEHMANN POLSKA
LENKA HURTOWNIA NAPOJÓW
www.wodalenka.pl 570 351 165
Lider.
LIFE FLY PASSION SMILE
WORLD ADVENTURE
Logart
LOOLE
M MAŁOLEPSZY

2

492786
494478
494420
493813
494463
492910
494151
493921
494178
494180
494581
494204
494932
493454
494101
495046
494015
492226
494207
492748
492745
494012
494115
492841
492705
494260
493227
494475
492199
492203
491111
494860
495097
492756
492755
491313
494636
494643
494648
493980
492197
492201
492249
493803
494568
492810
494142
494715

Nr ZT09/2019
1

M meditrendy
MEDYCZNA MODA
MAGNEFARM
MALINOWE brownie
Marlla-med
Marter
MARUX
MAZI
MDOMPLUS
MediCard Health&Beauty Wallet
membrana festiwal nad rzeką
Meridia
METRON
Mężczyzna taki jak ja.
Golenie takie, jak chcę.
Microgold
Milano Design by Paul Rovicky
mimo
MOODWILD
MORDAKA
MUMUSO KR
MYB MIND YOUR BODY
NAVEGA
NEBU SOLINEA
NEURACTIV
neXtrope
NORD SPED
FORWARDING COMPANY
NOWY MŁYN
OFFLAND
OKOBUS
OMEGA
OTIZEA
OTWARTY NA PARTY
ovida
PARKUR
PARTNER FIX
pavelord
PGH PIENINY GRAND HOTEL
PHOTOONE One Place For Photo Life
PMT Logistics
PMT Trade
PMT
Pol’and’Rock FESTIVAL POLAND
wielka orkiestra świątecznej pomocy
Powered by Politechnika Krakowska
PRAWDZIWE KAKAO
NAPÓJ BOGÓW
PREZENTY expert
Profilpol
PROWAY
Q-GUAR QUALITY GUARANTEED

2

493064
493679
494769
494472
494518
494223
493453
493584
495057
494720
494396
494361
491980
494457
494229
494481
492839
492867
495154
495055
494146
494766
494861
494486
493626
495086
492230
493793
493831
493875
492212
494612
487931
492712
493901
493505
492190
495026
495016
495019
493498
493535
493240
493204
494226
495146
488657

Nr ZT09/2019
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1

QL QUALITATS LAGER
Raica
Rajski Deser
Rajski Ogród NA ZDROWIE
REGENT
RE-OCA
REVERS COSMETICS
RODZINA ZDROWIA Alcalit +
RODZINA ZDROWIA Pelagrine
ROKOKO PERUKA.PL
Rozszerzamy rzeczywistość
RÓŻNOSPRAWNI
RP RZETELNY PRACODAWCA
RUPURIX
Rutamina C FORTE C
RUTIMAX
SALVITIS
SCHAB & SCHAB
SCHRON
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
SDEC RDP
SENSEMAKING INTERNATIONAL
MODERN MANAGEMENT
CONFERENCE
SENSEMAKING
MANAGEMENT JOURNAL
SENSEMAKING PUBLISHING HOUSE
SENTINO
SGB Bankowy
SHEEPERS
SŁONECZNY RAJ PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE
Smart Pack
SOFITERM
SOKOŁÓW 2019 Smacznego!
Soligrano
SOLVERX comfort for your skin
Sparkles ŻYWIEC ZDRÓJ
SPEC-DIAG-RED
SPECJAŁY Z GRODU PIASTÓW
Fiderkiewicz ZAKŁAD WĘDLINIARSKI
r.zał. 1997
SQ-Line
SQLine
STYROPIAN MEN
Sulovas
supercar.pl
Sweet domino
SWEET’N’CLEAN
SZYNKLOVERS
Śluby Marzeń
AGENCJA ŚLUBÓW WYJĄTKOWYCH
ŚWIETLICA WOLNOŚCI

73

2

1

2

494196
494191
493340
494500
492450
495153
493760
492826
492825
494097
495092
494493
495156
493259
493878
493876
494737
493054

To Tu Thai Tajskie Lody
Tombet
TORIMPEX SMAK TRADYCJI
UL PREMIUM POLISH MEAD
ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE
W SZYDŁOWIE 1978
JAN KLAMCZYŃSKI 1329
UNEEL
UNEEL
UniAktywa Polskie
UniAktywny Dochodowy
UniDolar
UniEuro
UniKorona Dochodowy
UniOszczędnościowy
UniProfit Plus
URODIUR
US-COAT
VA VALENTINIANO
VC VICTORIA CYMES ŚWIEŻO WYCISKANY
SOK NIEPASTERYZOWANY TŁOCZONY
NA ZIMNO JABŁKO ANANAS TRUSKAWKA
LIMONKA #SUKCES CZYM JEST I JAK
POWSTAJE SOK TŁOCZONY NA ZIMNO,
HPP*? 1. NAJPIERW STARANNIE
SELEKCJONUJEMY OWOCE I WARZYWA
2. NASTĘPNIE WYTŁACZAMY Z NICH SOK
NA ZIMNO 3. BUTELKUJEMY…
4. UTRWALAMY GO NA ZIMNO
POD BARDZO WYSOKIM CIŚNIENIEM
(DO 6000 ATMOSFER)
W UNIKALNEJ TECHNOLOGII HPP*.
DZIĘKI TEMU DŁUŻEJ ZACHOWUJE
SWOJE WARTOŚCIOWE WITAMINY,
ORAZ NATURALNY SMAK I KOLOR
OWOCÓW I WARZYW. 4°C
5. PRZECHOWUJEMY GO W LODÓWCE
I TAM GO SZUKAJ *HPP (HIGH PRESSURE
ROCESSING) PROCES WYSOKOCIŚNIENIOWY
ZAJRZYJ NA STRONĘ WWW.SOKIHPP.PL
VC VICTORIA CYMES
ŚWIEŻO WYCISKANY SOK
NIEPASTERYZOWANY TŁOCZONY NA ZIMNO
JABŁKO MANGO MARCHEW #SZCZĘŚCIE
CZYM JEST I JAK POWSTAJE SOK TŁOCZONY
NA ZIMNO, HPP*? 1. NAJPIERW STARANNIE
SELEKCJONUJEMY OWOCE I WARZYWA
NASTĘPNIE WYTŁACZAMY Z NICH SOK NA
ZIMNO 2. 3. BUTELKUJEMY… UTRWALAMY
GO NA ZIMNO POD BARDZO WYSOKIM
CIŚNIENIEM (DO 6000 ATMOSFER)
W UNIKALNEJ TECHNOLOGII HPP*.
DZIĘKI TEMU DŁUŻEJ ZACHOWUJE SWOJE
WARTOŚCIOWE WITAMINY ORAZ NATURALNY
SMAK I KOLOR OWOCÓW I WARZYW. 4. 4°C
5. PRZECHOWUJEMY GO W LODÓWCE I TAM
GO SZUKAJ *HPP (HIGH PRESSURE
ROCESSING) PROCES WYSOKOCIŚNIENIOWY
ZAJRZYJ NA STRONĘ WWW.SOKIHPP.PL

493767
492312
494679
486370

493011
495155

493996
493994
493999
493814
493907
490253
494783
492750
493798
493193
493104
494203
494477
493251

494832
494043
494046
492185
494742
491621
494462
494179
494738
493533
494031

494135
493993
493995
493912
493915
493906
493924
493923
493911
493918
494201
493249
493186

494450

494454
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1

VC VICTORIA CYMES ŚWIEŻO WYCISKANY SOK
NIEPASTERYZOWANY TŁOCZONY NA ZIMNO
JABŁKO SELER NACIOWY OGÓREK NAĆ
PIETRUSZKI #PASJA CZYM JEST I JAK POWSTAJE
SOK TŁOCZONY NA ZIMNO, HPP*?
1. NAJPIERW STARANNIE SELEKCJONUJEMY
OWOCE I WARZYWA NASTĘPNIE
WYTŁACZAMY Z NICH SOK NA ZIMNO
2. 3. BUTELKUJEMY… UTRWALAMY GO
NA ZIMNO POD BARDZO WYSOKIM
CIŚNIENIEM (DO 6000 ATMOSFER)
W UNIKALNEJ TECHNOLOGII HPP*. DZIĘKI
TEMU DŁUŻEJ ZACHOWUJE SWOJE
WARTOŚCIOWE WITAMINY ORAZ NATURALNY
SMAK I KOLOR OWOCÓW I WARZYW. 4. 4°C
5. PRZECHOWUJEMY GO W LODÓWCE
I TAM GO SZUKAJ *HPP (HIGH PRESSURE
PROCESSING) PROCES WYSOKOCIŚNIENIOWY
ZAJRZYJ NA STRONĘ WWW.SOKIHPP.PL
VELA
VIFON Kurczak Chiński
VIS 100
VISTULA
Vvik III
W KUCHNI
WALL AND MORE
WARZYWNY OGRÓD

1

2

494452
494144
475830
494143
494816
494198
494340
495083
494147

Nr ZT09/2019
2

WASH & GO

494176

wavita Żyj zdrowiej

492744

wavita Żyj zdrowiej

492746

We Love Nails & Beauty

494497

WFIRMA

494469

WIGO garden

494571

WIŚNIEWSKI

493248

World of Sweets R. Wójcik

495098

www.gazetaostrowska.pl
GAZETA OSTROWSKA

494748

WYTWÓRNIA LODÓW Z KÓRNIKA zał. 2016

494511

XOXO FITNESS CLUB

493745

YALLY

493509

Z ENERGIĄ ROZWIJAMY POLSKĘ GAZEM

494802

Zateckie Noviny

494796

ZDROWUS

494199

ZIOŁOMYJKA

492727

ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ JAŁOWCA

494410

ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ MIĘTY

494411

ŻUBRÓWKA BISON GRASS

494864

ŻYWIEC ZDRÓJ BLACK TEA

495060

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.
595119
1159687
1241513
1339315
1427455
1447749
1447757
1447761
1447804
1447865
1447880
1447966
1447969
1447978
1447982
1447988
1448027
1448046
1448061
1448064
1448066
1448067
1448076
1448090
1448123

Pyro feu PYRO FEU (2019 01 14)
CFE: 01.15.15, 26.04.13,
1, 2, 3, 17, 19
27.05.01, 29.01.02
DURALINE (2013 01 04,
6, 19, 20
2012 07 06)
BEATRICE BARON (2019 01 18)
33
myCANAL (2019 01 18)
CFE: 26.04.02, 27.05.09
9, 16, 35, 38, 41, 42
7DAYS (2018 12 06)
CFE: 27.05.01, 27.07.01
3
PODAMIL (2018 08 27, 2018 07 04)
5
Istanbul Silah (2018 10 18)
CFE: 26.03.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
13
HEATMAX (2018 11 14)
11
YOUTOP (2018 08 31)
CFE: 27.05.01
9, 21
POSTMAN (2018 12 27)
CFE: 02.01.15, 26.01.14
9, 42
SUN SONG (2018 11 02, 2018 05 07)
3
BOVJU (2018 10 13)
CFE: 27.05.17
9
LUMINO (2018 12 03, 2018 09 07)
9
PHILTRE CENTENAIRE ET LEGENDAIRE
3
RETROUVE (2018 04 09)
Paracraft (2018 10 31)
CFE: 27.05.01
9, 28, 41
OPPO FaceKey (2018 12 12, 2018 07 05)
CFE: 27.05.01
9
2018 12 13)
CFE: 28.03.00
7
DOUBLOVE (2018 11 02)
CFE: 27.05.01
18, 25, 35
2018 12 13)
CFE: 28.03.00
30
Wiseweb (2018 11 02)
CFE: 27.05.01
9, 42
2018 11 02)
CFE: 02.09.01, 26.11.13
18, 25, 35
L.V (2018 07 17, 2018 01 18)
3, 9, 14, 16,
18, 24, 25, 35,
38, 41
SonoAI (2018 10 29, 2018 10 24)
10
GreaTeam (2018 07 12)
CFE: 27.05.01
28
NEXANS (2018 01 15,
37, 39, 40, 42,
2017 11 16)

1448137
1448162
1448200
1448202
1448246
1448247
1448278
1448280
1448284
1448384
1448391
1448447
1448452
1448589
1448608
1448654
1448664
1448669
1448713
1448742
1448757
1448788
1448792
1448824
1448828
1448854

2018 08 10)
CFE: 28.03.00
45
TATE (2018 11 21, 2018 05 29)
CFE: 27.05.01
3
ENDEMIX (2018 11 28)
3, 5
GUARDIAR (2018 07 10, 2018 01 15)
9,
TWINPROS (2018 11 30, 2018 06 08)
5
TADUSTA (2018 11 30, 2018 06 08)
5
L’Orthria (2018 10 15)
CFE: 27.05.01
32
KIDZO (2018 12 03)
30
2018 10 09, 2018 09 28)
CFE: 26.13.25
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45
SOLE (2018 12 03, 2018 09 07)
9
CALLIGARI solo selettivo
(2018 11 15, 2018 10 31)
CFE: 18.03.14, 25.01.15, 26.11.11, 27.05.01
33
2019 01 04)
CFE: 28.03.00
29
2019 01 04)
CFE: 26.11.01, 28.03.00
29
POSTMAN (2018 12 27)
9, 42
2018 10 23)
CFE: 28.03.00
14
SPOTICAR (2018 12 20, 2018 07 13)
12
THE ACTIVE Club (2018 09 21, 2018 06 25)
CFE: 26.01.04, 26.11.03, 27.05.09
5, 29, 30, 32
BORUSAN LOGISTICS (2018 11 13)
CFE: 26.13.25, 29.01.12
39
2018 09 04)
CFE: 26.07.25, 26.13.25
35
XIBORUI (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
16, 18, 25
Galicia (2018 11 07)
CFE: 27.05.17
32
FUDONG (2018 11 21)
CFE: 27.01.01, 28.03.00
11
DEGA www.dega.co.com
(2018 06 21, 2018 06 14)
CFE: 26.02.01, 27.05.09
9, 35, 37, 42
YUWANG (2018 12 11)
CFE: 27.05.22, 28.03.00
1
ICEBISCUIT (2018 11 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
25
Dawn of the Breakers (2018 09 03, 9, 41, 42
2018 07 27)

76
1448877
1448927
1448937
1448964
1448993
1448998
1449035
1449041

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
DA DOREANSE UNDERWEAR (2018 07 23)
CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12
18, 25
HAHUY GALF (2018 11 12)
CFE: 01.01.01, 26.04.05, 27.05.09
45
BFN (2018 08 02)
CFE: 01.15.23, 26.11.03, 27.05.01
7
2018 11 26)
CFE: 02.01.12, 06.03.04, 18.03.23, 21.03.16,
29
26.05.01, 28.05.00, 29.01.14
LAVA (2018 10 30)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
6, 8, 11, 35
Toffifan (2018 10 26, 2018 06 07)
1, 29, 30
MARQUIS GOLD PREMIUM PROTEIN FEED
(2018 12 14, 2018 08 29)
CFE: 01.03.01, 06.19.01, 26.01.18
31
SUPERVOOC (2018 12 10)
CFE: 01.15.03, 27.05.08
9

1449054
1449062
1449073

1449085

1449100

1449106

Nr ZT09/2019

PINELAKE LODGE
6, 11, 14, 18, 20, 21,
24, 27
(2018 12 11)
GENXUA (2018 10 31)
CFE: 26.01.03, 26.11.03, 28.03.00
24
RAILCLEAN 545 (2018 09 29)
CFE: 25.01.19, 25.07.20, 26.04.02,
1, 3
26.11.02, 29.01.13
Vocal Taking Care Of Your Throat And Voice
(2018 11 15, 2018 11 13)
CFE: 02.01.01, 02.03.01, 25.03.01, 26.01.05,
5
27.05.01, 29.01.14
MARQUIS GOLD PREMIUM PROTEIN FEED
(2018 12 14, 2018 08 27)
CFE: 01.03.01, 06.19.01, 26.01.18, 29.01.15
31
PRESTIGE (2018 10 11, 2018 05 07)
6, 7, 9

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

595119,

1448824,

1448998,

1449073

2

595119

3

595119,
1449073

1427455,

1447880,

1447978,

1448067,

1448162,

5

1447749,

1448200,

1448246,

1448247,

1448664,

1449085

6

1159687,

1448993,

1449054,

1449106

1448937,

1449106

1447804,
1448067,
1449041,

1447865,
1448202,
1449106

1447966,
1448284,

1447969,
1448384,

1447982,
1448589,

1448788,

1448993,

1449054

1448742,

1448877,

1449054

1448877

7

1448027,

8

1448993

9

1339315,
1448064,
1448854,

10

1448076

11

1447761,

12

1448654

13

1447757

14

1448067,

1448608,

1449054

16

1339315,

1448067,

1448742

17

595119

18

1448046,

1448066,

1448067,

19

595119,

1159687

20

1159687,

1449054

21

1447804,

1449054

24

1448067,

1449054,

1449062

25

1448046,

1448066,

1448067,

1448742,

1448828,

27

1449054
1448998

28

1447982,

1448090

29

1448447,

1448452,

1448664,

1448964,

30

1448061,

1448280,

1448664,

1448998

31

1449035,

1449100

32

1448278,

1448664,

33

1241513,

1448391

35

1339315,
1448993

1448046,

36

1448284

1448200,

1447988,
1448792,

1448757
1448066,

37

1448123,

1448792

38

1339315,

1448067,

1448284

39

1448123,

1448284,

1448669

40

1448123

41

1339315,

1447982,

1448067,

1448067,

1448284,

1448284,

1448854

1448713,

1448792,

78

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT09/2019

2

1

42

1339315,
1448854

44

1448284

45

1448137,

1447865,

1448064,

1448284,

1448927

1448123,

1448284,

1448589,

1448792,

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.
457036
474402
486958
488484
490260
483168
487618

GROUPE CANAL + S.A.
2018 10 30
LION CAPITAL LLP
2018 11 06

490587
9, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 36, 38, 41,
42, 45
REFRESCO DRINKS UK LIMITED
2018 11 13
32
HEMA B.V.
2018 12 03
9, 18, 25, 35
KAŁUŻYŃSKA PAULINA BONJOUR MADAME
2018 12 28
35, 44
DALKE JACEK
2019 01 28
30, 35, 43
Lumileds Holding B.V.
2019 01 28
9, 11, 35, 37

490451
490199
488135

488135
490695

SAFIEJKO BARTOSZ
2019 02 04
3
RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V.
2019 02 05
3, 5
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2019 02 05
3, 5, 29, 30, 32
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2019 01 31
5
STAATSBAD BAD EMS GMBH
2019 02 05
5
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS
HOLDING-3P HOLDING
2019 02 05
17, 40, 42

SPIS TREŚCI
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............

4
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